
หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัท เปนการลวงหนา 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

------------- 

 ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
อันเปนนโยบายท่ีสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษัท ผลิต
ไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยของบริษัทฯ 
เสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
และเพ่ือใหการปฏิบัติมีความโปรงใสและเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ อยางแทจริง  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดข้ันตอนและหลักเกณฑในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระ
การประชุม และ/หรือ การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ท่ีผูถือหุนเสนอ ดังนี้ 

ขอ 1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทฯ 

 ผูถือหุนท่ีจะเสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป และ/หรอื เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

 1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และ
มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวา 300,000 หุน  

 1.2 ถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนท่ีกําหนดในขอ 1.1 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุน
ในวันท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัทฯ 

ขอ 2. หลักเกณฑการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

 2.1 เรื่องท่ีจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

  (1) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

  (2) เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

  (3) เรื่องท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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(4) เรื่องท่ีเปนอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีท่ี
กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

(5) เรื่องท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
(6) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 
(7) เรื่องท่ีผูถือหุนเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดโดยท่ีขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

(8) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 
(9) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1. 

 2.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
 (1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระ

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป (แบบ สว.) แนบทายหลักเกณฑฉบับนี้  โดยใหจัดทํา         
1 แบบตอเรื่องท่ีเสนอ 1 เรื่อง  สงใหบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในขอ 4 (1) พรอม
ขอมูลประกอบท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณา และหลักฐานการถือหุนบริษัทฯ 
ตามท่ีกําหนดในขอ 4 (2)  

 (2) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน  หากขอมูลไมครบถวน 
เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจงผูถือหุนใหทราบหรือดําเนินการแกไขกอน
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ
การประชุมท่ีผูถือหุนเสนอ ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 2.1 เวนแต
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเปนอยางอื่น  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ถือเปนท่ีสุด 

 (3) เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในหนังสือนัดประชุมพรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 (4) เรื่องท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ใหบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลัง
การประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทําการถัดไป พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เว็บไซตของบริษัทฯ  ท่ี 
www.ratch.co.th และแจงท่ีประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุม 
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ขอ 3. หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ 

 3.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
  บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  ซ่ึงรวมถึงคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

  (1) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (2) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ  
  (3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ท่ีไดกระทําโดยทุจริต 

  (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

  (5) ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจใน
การจัดการของหนวยงานอื่น 

  (6) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

  (7) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติอื่น ท้ังนี้ ตามท่ี
บริษัทฯ กําหนด 

  (8) ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ โดยถือเปนหนาท่ีและพรอมท่ีจะเขารวมการประชุมของบริษัทฯ 
อยางสมํ่าเสมอ 

  (9) ไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ 
ในลักษณะท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชนใหบุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอื่น 

  (10) กรรมการบริษัทฯ ไมดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท 
  (11) กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกต้ังเขามาดํารงตําแหนงใหมได กรรมการอยูใน
ตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ และมีอายุไมเกิน 72 ปบริบูรณ 
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 3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
 (1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 3.1 เพ่ือเปนกรรมการบริษัทฯ ตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชแบบเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการ (แบบ สก.)         
แนบทายหลักเกณฑฉบับนี้  โดยใหจัดทํา 1 แบบตอการเสนอช่ือกรรมการ 1 คน 
ใหบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือลงชื่อยินยอม และจัดสงใหบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดใน
ขอ 4 (1) พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา
และประวัติการทํางานของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ  ขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ี
จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) และหลักฐาน
การถือหุนบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในขอ 4 (2)   

 (2) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน  หากขอมูลไมครบถวน 
เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจงผูถือหุนใหทราบหรือดําเนินการแกไขกอน
รวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ 
เวนแตคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะพิจารณาเปนอยางอื่น  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือ
เปนท่ีสุด 

 (3) บุคคลท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายช่ือในระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในหนังสือนัดประชุมพรอม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 (4) บุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คาตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ  บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการ
ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน หรือคณะ
กรรมการฯ หรือในวันทําการถัดไป  พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลผานชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.ratch.co.th และแจง
ท่ีประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุม 
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ขอ 4.  การสงแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ 

(1) ผูถือหุนสามารถสงแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ใหบริษัทฯ อยางไมเปนทางการ           
ได ทาง โทรสารที่ หมายเลข 0 2794 9929 หรื อทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส ท่ี 
corporatesecretary@ratch.co.th กอนสงตนฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณียท่ี เลขานุการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ช้ัน 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

(2) หลักฐานการถือหุนบริษัทฯ ท่ีตองนําสงพรอมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ไดแก กรณีท่ี
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานออก
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และกรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของ
กรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงช่ือในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ   ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบ สว. และ/หรือ 
แบบ สก. ใหครบถวนท้ัง 3 สวนและลงช่ือไวเปนหลักฐาน  และผูถือหุนรายท่ี 2 เปน
ตนไปกรอกขอมูลเฉพาะสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ของแบบใหครบถวนและลงช่ือไวเปน
หลักฐานทุกราย  แลวรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการถือหุน
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูถือหุนทุกราย 
พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา (ถามี) จัดเปนชุดเดียวกันสงใหบริษัทฯ  
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