
 
 

 

หลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและช่ือกรรมการลวงหนา 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด (มหาชน) 

ขอ 1 เจตนารมย 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดกำหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนและโปรงใสตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอยางเปนรูปธรรมในการ

ใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอช่ือกรรมการลวงหนา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอ ผูถือหุนทุก

รายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งจะชวยกลั่นกรองใหไดระเบียบวาระท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทอยางแทจริง และคัดสรรบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท 

ขอ 2 นิยาม 

“บริษัท” หมายความวา บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) “ระเบียบวาระการประชุม” หมายความวา ระเบียบวาระการประชุม

สำมัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริษัท  

ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) “กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)  

ขอ 3 คุณสมบัติของผูถือหุน  

ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

3.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได จะตองถือหุน หรือถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 

5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  

3.2 จะตองถือหุนบริษัท อยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ เปนเวลาไม

นอยกวา 1 ป 

ขอ 4 การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1     วิธีการเสนอ        

(1)     ตองเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 

(2)     ตองกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 (แบบ ก.)” และสงตนฉบับของแบบ ก. พรอม

แนบเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทกำหนดอยางครบถวนและสมบูรณสงถึงบริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหคณะกรรมการมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได ตามท่ีอยูดังน้ี 

  

 

 

สำนักเลขานุการบริษัท  

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 292 หมูท่ี 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 26 

ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 



 
ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถเสนอระเบียบวาระอยางไมเปนทางการโดยสงเอกสารขางตนไดท่ีโทรสารหมายเลข 02-313-4787 หรือ email 

address: cs@rtco.co.th กอนก็ได   

(3)     กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายตอง

กรอก “แบบ ก.” และลงช่ือไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมสงเปนชุดเดียวกัน 

4.2     วิธีการพิจารณา 

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถือหุนเสนอ ซึ่งจะตองไมมีลักษณะดังน้ี  

         (1.1)  เรื่องท่ีกำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (1) ไดแก 

1) เปนเรื่องท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในวรรคหน่ึงของมาตรา 89/28 (ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือ

หุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท) 

2) เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอาง โดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควร

สงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

3) เปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออำนาจท่ีบริษัทจะดำเนินการใหเกิดผลตามท่ีประสงค 

4) เปนเรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนท่ีผานมา และเรื่องดังกลาว

ไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท เวนแต

ขอเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญจากขอเท็จจริงในขณะท่ีนำเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

          (1.2)   เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลบริษัท 

 หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม

 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)   

          (1.3)   เรื่องท่ีบริษัทไดดำเนินการแลว     

          (1.4)   เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี

 บริษัทกำหนด 

2. เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมในเบ้ืองตนกอนนำเสนอ

กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามเกณฑท่ีกำหนดไว     

3.  เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

สามัญผูถือหุน พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมช้ีแจงเหตุผลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม 

และแจงเปนระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุมผูถือหุนดวย  
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ขอ 5 การเสนอชื่อกรรมการ 

5.1 วิธีการเสนอ 

1.  ตองเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 

2.  ตองกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 (แบบ ข.)” และ “แบบขอมูลของบุคคลท่ี

ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ (แบบ ค.)” และสงตนฉบับของแบบ ข. และแบบ ค. พรอมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทกำหนดใหถึง

บริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติกอนนำเสนอใหคณะกรรมการ

พิจารณาใหความเห็นชอบรายช่ือกรรมการท่ีเสนอช่ือเขามา ท้ังน้ีสามารถสงอยางไมเปนทางการทางโทรสาร หมายเลข 02-313-4787 

หรือ email address: cs@rtco.co.th กอนก็ได    

3.   กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการ  ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบ ข.” และลงช่ือไวเปนหลักฐาน แลวรวมสงเปน

ชุดเดียวกัน 

5.2 วิธีการพิจารณา 

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

              (1.1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย การกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) และมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

   (1.2) มีความรู ความสามารถ ท่ีเปนประโยชนอยางสำคัญตอธุรกิจของบริษัท โดยจะใหความสำคัญในดานการ

วางแผนกลยุทธและโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหมๆ ปรับเปลี่ยนองคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางองคกร 

(Organization Change and Development) ดานเทคโนโลยี  (Technology) และดานกฎหมาย (Legal) โดยอาจ

พิจารณาความเหมาะสมใน Skill Mix ดานอ่ืนท่ียังมีสัดสวนกรรมการไมมากตามความจำเปนและสมควรดวยสวนหน่ึง 

   (1.3) ไมควรดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท 

   (1.4) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนเกินกวา 3 แหง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณท่ีเหมาะสม รวมถึงมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม (1) ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามท่ีกำหนดไวในคูมือการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี 

3. บุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม พรอมท้ังความเห็นของ

คณะกรรมการ (ถามี) 

4. บุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมช้ีแจงเหตุผลผานชองทางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม และแจงเปนระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุมผูถือหุนดวย 

mailto:cs@rtco.co.th

