หลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2556
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ ง จํ ากัด (มหาชน)
------------ด้ วยตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
อันเป็ นนโยบายที่สาํ คัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ผลิต
ไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยของบริษัทฯ
เสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
และเพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ มี ค วามโปร่ ง ใสและเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า งแท้ จ ริ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ กาํ หนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระ
การประชุม และ/หรือ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ ดังนี้
ข้อ 1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น
1.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กาํ หนดในข้ อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้น
ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรือ่ งที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงาน
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ก ํากับ ดู แ ลบริ ษั ท ฯ หรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ข้ อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
(3) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
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(4) เรื่องที่เป็ นอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้ น แต่ เป็ นกรณีท่ี
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ ดาํ เนินการแล้ ว
(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้
(7) เรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออก
เสียงทั้งหมดโดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(8) เรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรือไม่ถูกต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1.
2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระ
การประชุ มต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี (แบบ สว.) แนบท้ ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้ จัดทํา
1 แบบต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้ บริษัทฯ ตามที่กาํ หนดในข้ อ 4 (1) พร้ อม
ข้ อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ
ตามที่กาํ หนดในข้ อ 4 (2)
(2) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
เลขานุ การบริษัทจะดําเนิน การแจ้ งผู้ถือหุ้ นให้ ทราบหรื อดําเนินการแก้ ไ ขก่อ น
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ
การประชุมที่ผ้ ูถือ หุ้ นเสนอ ซึ่งจะต้ องไม่ มีลักษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 2.1 เว้ นแต่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ถือเป็ นที่สดุ
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
(4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ บรรจุ ในระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทันทีหลัง
การประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทําการถัดไป พร้ อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน
ช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ที่ www.ratch.co.th และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
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ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(2) ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่ได้ กระทําโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้ าที่
(5) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอาํ นาจใน
การจัดการของหน่วยงานอื่น
(6) ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(7) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคุณสมบัติอ่นื ทั้งนี้ ตามที่
บริษัทฯ กําหนด
(8) ต้ องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอ และทุม่ เทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ โดยถือ เป็ นหน้ าที่และพร้ อ มที่จะเข้ าร่ วมการประชุ มของบริ ษัทฯ
อย่างสมํ่าเสมอ
(9) ไม่กระทําการใดอันมีลักษณะเป็ นการเข้ าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ
ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้ บุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่นื
(10) กรรมการบริษัทฯ ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
(11) กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตั้งเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรรมการอยู่ใน
ตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบูรณ์
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 3.1 เพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ โดยใช้ แบบเสนอชื่ อบุ คคลเป็ นกรรมการ (แบบ สก.)
แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้ จัดทํา 1 แบบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน
ให้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดส่งให้ บริษัทฯ ตามที่กาํ หนดใน
ข้ อ 4 (1) พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา
และประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ ามี) และหลักฐาน
การถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กาํ หนดในข้ อ 4 (2)
(2) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
เลขานุ การบริษัทจะดําเนิน การแจ้ งผู้ถือหุ้ นให้ ทราบหรื อดําเนินการแก้ ไ ขก่อ น
รวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ
เว้ นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือ
เป็ นที่สดุ
(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2556 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) บุคคลที่ไม่ ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทันทีหลังการ
ประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํา หนดค่ า ตอบแทน หรื อ คณะ
กรรมการฯ หรือในวันทําการถัดไป พร้ อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และแจ้ ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
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ข้อ 4. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(1) ผู้ ถื อหุ้ นสามารถส่ งแบบ สว. และ/หรื อ แบบ สก. ให้ บริ ษั ทฯ อย่ างไม่ เป็ นทางการ
ได้ ทางโทรสารที่ หมายเลข 0 2794 9929 หรื อทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส์
ที่ corporatesecretary@ratch.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก.
มายั ง บริ ษั ท ฯ ทางไปรษณี ย์ ท่ี เลขานุ ก ารบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ าราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง จํา กั ด
(มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนําส่งพร้ อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้ แก่ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออก
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง และกรณีท่ีผ้ ูถือหุ้ นเป็ นนิติบุ คคล ให้ แนบสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ ํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ สว. และ/หรื อ แบบ สก. พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(3) ในกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเป็ นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบ สว. และ/หรือ
แบบ สก. ให้ ครบถ้ วนทั้ง 3 ส่วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ น
ต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการถือหุ้น
และสําเนาบัต รประจําตั วประชาชนพร้ อ มรั บ รองสํา เนาถู ก ต้ อ งของผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ ามี) จัดเป็ นชุดเดียวกันส่งให้ บริษัทฯ
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