ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

ที่ RCI 134 / 2560

วันที่ 18 กันยายน 2560

เรื่อง ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็ นไปตามการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เกีย่ วกับการดูแ ลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯจึงขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้น ประจาปี 2561 และชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า
ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั http://www.rci.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา)
เลขานุการบริษทั ฯ

สานักเลขานุการบริษทั ฯ
โทร.0 2276-9275 ต่อ 403
โทรสาร 0 2276-9913

ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ข้ อ 3. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ข้ อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
ข้ อ 5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริ ษัทฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทังช่
้ วยให้ บริ ษัทฯ
สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ ที่ดีได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อ 2. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2.2
มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
2.3
ต้ องถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กาหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้ อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
วาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี (แบบที่ 1)
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ า
รั บ การเลือกตัง้ เป็ น กรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ เป็ นกรรมการ (แบบที่ 2) พร้ อมกับ แนบ
หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาด้ าน คุณสมบัติ
ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ หรื อเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ

ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

4.2

บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
4.2.1 มี คุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัดกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
4.2.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริ หารธุรกิจ
4.2.3 ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ เช่น
- ประกอบกิจการ หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด
ในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
- ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อ มีส่วนได้ เสียในทานองเดียวกันกับบริ ษัทฯ หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ าง
หุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อ
บริ ษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิ จการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น หรื อกรณี อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริ ษั ท
มหาชนจากัด และ/หรื อที่กฎหมายบัญญัติไว้
- มีเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุ
้
ม รวมทังการปฏิ
้
บตั ิงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
ข้ อ 5. หลักเกณฑ์ การพิจารณา
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.2 และ 2.3 ได้ แก่ หนังสือรับรอง
จากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ โปรดส่งเอกสารต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยูด่ งั นี ้
สานักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอก่อนนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ภายในเดือน มกราคม 2561 โดยเรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมในคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ต่อไป

ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

แบบที่ 1
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) จานวน ..................................หุ้น อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................................................
ถนน ................................. ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต........................................................
จังหวัด .............................. หมายเลขโทรศัพท์ มือถื อ ................................ หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน /ที่ทางาน
.......................

E-mail (ถ้ ามี)....................................................................................

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เรื่ อง.........................................................................................................................................................................
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน .................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
นี ้ และหลักฐานการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ น หลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้
เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ
1.
ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (อายุไม่
เกิน 3 เดือน) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง

ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

2.
แบบเสนอวาระการประชุมจะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
3.
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบ
เสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
4.
กรณี ผ้ ูถือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่ อ ชื่ อ ชื่ อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5.
บริ ษั ท ฯ จะตัด สิท ธิ ผ้ ูถือ หุ้นที่ ให้ ข้อ มูลไม่ค รบถ้ วน หรื อ ไม่ถูก ต้ อง หรื อ ไม่สามารถติด ต่อ ได้ หรื อ มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน

ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

แบบที่ 2
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2561
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... เป็ นผู้ถือหุ้น ของ
บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) จานวน ................................................... หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่ ................................................. ถนน ....................................... ตาบล/แขวง ..................................
อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด .............................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ..............................................E-mail (ถ้ ามี) .........................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .........................................................................
อายุ ............. ปี เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4. และมี
หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่
การศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่ อรั บรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน
..................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ นี ้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบทังหมด
้
ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ .................................................
(3 )ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4. รวมทัง้
ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ............................................................ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่ ...............................................
หมายเหตุ
1.
ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (อายุไม่
เกิน 3 เดือน) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง

ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ

2.
แบบเสนอชื่อกรรมการจะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท
ฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
3.
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ อง
จัดทาแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คนและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4
4.
กรณี ผ้ ูถือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่ อ ชื่ อ ชื่ อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5.
บริ ษั ท ฯ จะตัด สิท ธิ ผ้ ูถือ หุ้นที่ ให้ ข้อ มูลไม่ค รบถ้ วน หรื อ ไม่ถูก ต้ อง หรื อ ไม่สามารถติด ต่อ ได้ หรื อ มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
6.
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
6.1 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
6.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายการบริ หารธุรกิจ
6.3 ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4
6.4 มี เ วลาให้ กับ บริ ษั ท ฯ ทัง้ ในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทัง้ การปฏิ บัติ งานอื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย

