
หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบยีบวาระการประชมุ  
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
------------- 

 ด้วยตระหนักถึงความสาํคัญในการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั 

อันเป็นนโยบายที่สําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัท      

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ 

เสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

และเพ่ือให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาํหนดขั้นตอนและหลักเกณฑใ์นการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระ

การประชุม และ/หรือ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังน้ี 

ขอ้ 1. คุณสมบติัของผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธิเสนอระเบยีบวาระการประชมุ  
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันกไ็ด้ และ

มีสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น  

 1.2 ถอืหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นที่กาํหนดในข้อ 1.1 ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้น

ในวนัที่เสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ขอ้ 2. หลกัเกณฑก์ารเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุในระเบยีบวาระการประชมุ 

 2.1 เรือ่งทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ 
  (1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกาํกบัดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ 
  (2) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
  (3) เร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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(4) เร่ืองที่เป็นอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่

ก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
(5) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ดาํเนินการแล้ว 
(6) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออาํนาจที่บริษัทฯ จะดาํเนินการได้ 
(7) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสยีงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธอิอก

เสยีงทั้งหมดโดยที่ข้อเทจ็จริงในเร่ืองน้ันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ 
(8) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 
(9) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 

 2.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
 (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทาํหนังสือเสนอระเบียบวาระ

การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ สว.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับน้ี  โดยให้จัดทาํ         

1 แบบต่อเร่ืองที่เสนอ 1 เร่ือง  ส่งให้บริษัทฯ ตามที่กาํหนดในข้อ 4 (1) พร้อม

ข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลกัฐานการถือหุ้นบริษัทฯ 

ตามที่กาํหนดในข้อ 4 (2)  
 (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้ องต้น  หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดําเนินการแก้ไขก่อน

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ

การประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  ทั้งน้ี คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ 
 (3) เร่ืองที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 ในหนังสอืนัดประชุมพร้อมความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
 (4) เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้บรรจุในระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัทหีลัง

การประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทาํการถัดไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่าน

ช่องทางของตลาดหลักท รัพย์แ ห่งประ เทศไทย เว็บ ไซต์ของบ ริ ษัทฯ 

ที่ www.ratch.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกีคร้ังในวันประชุม 
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ขอ้ 3. หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 3.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
  บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกาํกับ

ดูแลกจิการที่ดขีองบริษัทฯ  ซึ่งรวมถงึคุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 
  (1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (2) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

  (3) ไม่เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สดุให้จาํคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ที่ได้กระทาํโดยทุจริต 
  (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอาํนาจใน

การจัดการของหน่วยงานอื่น 
  (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (7) มีคุณวุฒิทางการศกึษา ประสบการณใ์นการทาํงาน หรือคุณสมบตัอิื่น ทัง้น้ี ตามที่

บริษัทฯ กาํหนด 
  (8) ต้องอทุศิเวลาอย่างเพียงพอ และทุม่เทความสามารถอย่างเตม็ที่เพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ 

อย่างสมํ่าเสมอ 
  (9) ไม่กระทาํการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ 

ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้ อประโยชน์ให้บุคคล

หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
  (10) กรรมการบริษัทฯ ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนมากกว่า 3 บริษัท 

  (11) กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ กรรมการอยู่ใน

ตาํแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกนิ 3 วาระ 6 ปี และมีอายุไม่เกนิ 72 ปีบริบูรณ ์
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 3.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
 (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทาํหนังสอืเสนอช่ือบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ (แบบ สก.)         

แนบท้ายหลักเกณฑฉ์บับน้ี  โดยให้จัดทาํ 1 แบบต่อการเสนอช่ือกรรมการ 1 คน 

ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือลงช่ือยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่กาํหนดใน

ข้อ 4 (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา

และประวัติการทาํงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  ข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ

หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กาํหนดในข้อ 4 (2)   

 (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้ องต้น  หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดําเนินการแก้ไขก่อน

รวบรวมนาํเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

เว้นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  ทั้งน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ถือเป็นที่สดุ 
 (3) บุคคลที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายช่ือในระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในหนังสือนัดประชุมพร้อม

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบทนัทหีลังการ

ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน หรือคณะ

กรรมการฯ หรือในวันทาํการถัดไป  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านช่องทางของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th 

และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกีคร้ังในวันประชุม 
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ขอ้ 4.  การส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ           

ได้ทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ที่ CS@ratch.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. มายังบริษัทฯ ทาง

ไปรษณีย์ที่ เลขานุการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 

ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

(2) หลกัฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนาํส่งพร้อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้แก่ กรณีที่

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออก

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

และสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือหนังสอืเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลงช่ือในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พร้อมรับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

ภายในวันที่ 31 

ธนัวาคม 2559 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ

บุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ   ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ สว. และ/หรือ 

แบบ สก. ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วนและลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน  และผู้ถือหุ้นรายที่ 2     
เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้

เป็นหลักฐานทุกราย  แล้วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการ  
ถือหุ้นและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย 

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกนัส่งให้บริษัทฯ  
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