
 

 
หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการบรษิัทลวงหนาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 ดวยตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี

คณะกรรมการบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) จึงไดเปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยของบริษัทฯ 

ในการเสนอเร่ืองที่ผูถือหุนเห็นวาจะเปนประโยชนแกบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2554 รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา

รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท เปนการลวงหนา โดยมีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 
 ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา

เลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน ก็ได 

1.2 มีสัดสวนการถือหุนข้ันตํ่าไมนอยกวารอยละ 0.050 โดยถือหุนตอเนื่องมาเปนเวลา 1 ป และ

ตองถือหุนในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเปนวาระประชุม 
เร่ืองที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ

หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน และ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2.2 เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด โดยเฉพาะ 

2.3 เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิด

ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุน โดยรวม 

2.4 เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

2.5 เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 

2.6 เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 

2.7 เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1. 
3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท 

3.1 ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ 



 

- ที่อยูที่สามารถติดตอได 

- วุฒิการศึกษา 

- ประวัติการศึกษา 

- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่กรรมการ 

- ประสบการณการทํางาน 

- การดํารงตําแหนงปจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน/ บริษัทจํากัด/ องคกรอ่ืนๆ 

- การถือหุนในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ 

- รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน 
3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 ผูที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของ 
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ขอบังคับของบริษัทฯ 

- หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(2) มีความรูความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก ดานกฎหมาย ดานบัญชีและการเงิน หรือเปนผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาอ่ืนที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) มีความทุมเท และสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ 

(4) มีอายุไมเกิน 72 ป ณ วันที่ไดรับการแตงต้ัง โดยหากไดรับการแตงต้ังแลว ใหสามารถ

ดํารงตําแหนงไดจนครบวาระ 

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา 
4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม : 

(1) ในเบ้ืองตน เลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูรวบรวม/กล่ันกรองขอมูลตามหลักเกณฑที่กําหนด

และดําเนินงานตามข้ันตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัทฯ พิจารณา กอนนําเสนอที่

ประชุมผูถืหุน ตอไป 

(2) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะบรรจุเปนระเบียบวาระการ

ประชุมบริษัทฯ จะแจงในหนังสือนัดประชุม โดยระบุวาเปนระเบียบวาระที่กําหนดโดยผูถือหุน 

(3) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจงใหผูถือ

หุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนตอไป 

 



 

4.2 การเสนอชื่อกรรมการ : 
(1) ในเบ้ืองตน เลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาความถูกตองครบถวนของขอมูลและ

คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ และดําเนินงานตามข้ันตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

(2) บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทจะไดรับ

การเสนอช่ือในระเบียบวาระการเลือกต้ังกรรมการ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญ

ประชุม โดยระบุวาเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือโดยผูถือหุน 

(3) สําหรับบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนตอไป 
4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุน

โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

5. เอกสารหลักฐาน 
ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา 

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือเอกสาร

หลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

5.2 เอกสารหลักฐานของผูถือหุนทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ไดแก 

  (1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองความ

ถูกตอง 

  (2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  : สํา เนาหนัง สือ รับรองนิ ติ บุคคล  และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลง

ลายมือชื่อ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 
5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1) แบบฟอรมเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบ

วาระการประชุมผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบฟอรมการใชสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระ

การประชุม ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุด

เดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอหน่ึงระเบียบวาระ ในการนี้ใหกรอกช่ือซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกราย

มอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทนหนึ่งช่ือและใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการ

ติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อ 

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท   

(ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 



 
5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท 
(1) แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท  กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบฟอรมการใชสิทธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปน

ระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” และลงช่ือไวเปนหลักฐานแลว

รวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอช่ือกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ใหกรอกช่ือซึ่งผูถือ

หุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทนหนึ่งชื่อและใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับ

มอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อ 

(2) แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่
ไดรับการเสนอช่ือ 

(3) เอกสารที่เกี่ยวของพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน
กรรมการ ไดแก หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝกอบรม หลักฐานการถือหุนในบริษัทฯ 

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

6. ชองทางการรับเรื่องผูถือหุนเสนอ 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในเบ้ืองตน ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนสามารถแจงเร่ืองอยางไมเปน

ทางการกอนไดโดยผานชองทาง ดังนี้ 

 6.1 แจงอยางไมเปนทางการไดที่ โทรสาร 0-2811-7687 หรือ Email Address : ir@thaitap.com  

 6.2 จัดสงตนฉบับเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ลงนามเปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยสงมาที่ : 

 

 

 

 

 

 

  6.3 หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานกรรมการผูจัดการ 

โทรศัพท 0-2811-7526, 0-2811-7528 หรือ ir@thaitap.com 

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง : ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 
 
 

 

 

 

สํานักงานกรรมการผูจัดการ 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210 



 

 
แบบฟอรมการใชสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2555 
บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ ................................................. 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ เปนผูถือหุนของบริษัท 

น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ............................................. หุน อยูบานเลขที่ ................ ถนน 

.............................................................. ตําบล/แขวง ............................................................... อําเภอ/

เขต ............................................. จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท 

(บาน/ทํางาน) .................................... (มือถือ) ................................. โทรสาร .........................  

อีเมล ......................................... 

ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ดังนี้ 

เร่ือง : .................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

วัตถุประสงค/เหตุผลที่เสนอ : …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถามี) ที่ไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ............ แผน 

 

 [กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ตามหลักเกณฑขอ 5.3 (1)] 

 ขาพเจาขอมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ 

เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจา ในการติดตอกับบริษัทฯ แทนขาพเจา 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระ พรอมทั้งเอกสาร

และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ .................................................... ผูถือหุน 

 (......................................................) 



 

 
แบบฟอรมการใชสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบรษิัท 

ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2555 
บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ ................................................. 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ เปนผูถือหุนของบริษัท 

น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ............................................. หุน อยูบานเลขที่ ................ ถนน 

.............................................................. ตําบล/แขวง ............................................................... อําเภอ/

เขต ............................................. จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท 

(บาน/ทํางาน) .................................... (มือถือ) ................................. โทรสาร .........................  

อีเมล .................................. เปนผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ................หุน 

ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ดังนี้ 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ 

เพื่อเขารับการพิจาณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 โดยบุคคล

ดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให

ความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ พรอมทั้งขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา

ดานคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด ซึ่งไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ................ แผน 

 [กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ตามหลักเกณฑขอ 5.4 (1)] 

 ขาพเจาขอมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ 

เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจา ในการติดตอกับบริษัทฯ แทนขาพเจา 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระ พรอมทั้งเอกสาร

และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ .................................................... ผูถือหุน 

 (......................................................) 

 

 

 



 
แบบขอมูลของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2555 
บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ/นามสกุล  (ภาษาไทย) .................................................................................................................. 

 (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................... อายุ ............... ป เพศ ................... สัญชาติ................... 

ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ................ ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ........................................ 

อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย .......................... 

โทรศัพท (บาน/ทํางาน) ................................. โทรสาร ............................อีเมล ..................................  

การถือหุน บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ ................................ จํานวน .....................หุน 

ฐานะการสมรส 
คูสมรสชื่อ ................................................................ ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ................................. หุน 

บุตร ........................... คน ชื่อ 

1 .......................................................... อายุ ........... ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน .......................... หุน 

2 .......................................................... อายุ ........... ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน .......................... หุน 

3 .......................................................... อายุ ........... ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน .......................... หุน 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา) 
ชื่อสถาบัน ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา ปที่สําเร็จ 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

.................

.................

................. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
ชื่อหลักสูตร สถาบันทีจ่ัด ปที่เขาอบรม 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

.....................

.....................

..................... 

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงกรรมการ จนถึงปจจุบัน 
ชื่อหนวยงาน ประเภทธุรกจิ ตําแหนง ชวงเวลา 

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... 

….............................

.................................

.................................

................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.....................

.....................

.....................

..................... 

 

รูปถาย 



 

 การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ไดแก 

การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและ

เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด) 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ ยินยอม

เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และขอรับรองวารายละเอียดที่ปรากฎในแบบ

ขอมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมนี้ ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ .................................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 

 (......................................................) 

 วันที่ ................................................. 
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