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บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเร ื่องเพือ่บรรจเุปน็วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2565 ล่วงหนา้ 

 

 

วตัถปุระสงค ์

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเพ่ือเป็นการส่งเสรมิการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ดังน้ัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปบีรษัิทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร ื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นวา่

เปน็ประโยชน์แก่บรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเปน็วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปตีามหลักเกณฑ์ที่บรษัิทฯ ก าหนด 

 

หลกัเกณฑ ์

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม    

 

ผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4.5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทฯ  โดยอาจเปน็ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรอืหลายรายรวมกัน

ก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเปน็

เวลาไม่น้อยกวา่ 12 เดือน และถือหุ้นต่อเน่ืองจนถึงวนัท าการสุดท้ายของป ี

 

2.  การเสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอเร ื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม โดยกรอก “แบบฟอร์มเสนอเร ื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” ทั้งน้ี    

ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มเสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุเปน็วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2565 

พร้อมลงชื่อไวเ้ปน็หลักฐาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หลักฐานการถือ

หุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

(ถ้ามี) ส่งถึงบรษัิทฯ ภายในวนัที ่30 พฤศจิกายน 2564 ตามที่อยู่ดังน้ี 
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          ฝา่ยเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ  ถนนประเสรฐิมนกูจิ 

แขวงเสนานคิม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ  10900 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มเสนอเร ื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” และลงชื่อไวเ้ปน็หลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเปน็ชุดเดียวกัน 

 

3.  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่บรรจุเร ื่องดังตอ่ไปน้ีเปน็

วาระการประชุม 

 

1) เร ื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

2) เร ื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได้ 

3) เร ื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจรงิยังไม่ได้

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

4) เร ื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน             

ไม่เพียงพอ หรอืเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรอืไม่สามารถติดต่อได้ 

5) เร ื่องที่ไม่เปน็ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 

6) เร ื่องที่เสนอ หรอืหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นน้ันไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้อง หรอืมีข้อมูล

ไม่เพียงพอ หรอืมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเปน็จรงิ หรอืมีข้อความคลุมเครอื 

7) เร ื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจัดการของบรษัิทฯ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

8) เร ื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ หรอืหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรอืหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง หรอืไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบรษัิทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบรษัิท และจรยิธรรมการด าเนินธุรกิจ 
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9) เร ื่องซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบรษัิทฯ ได้

ด าเนินการก าหนดเปน็วาระการประชุมทุกคร้ัง 

10)  เร ื่องที่บรษัิทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

11)  เร ื่องที่ซ ้ากับเร ื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว 

 

4.   คณะกรรมการบรษัิทเปน็ผู้พิจารณากล่ันกรองเร ื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และบรษัิทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ถ้ามี) โดยเร ื่องที่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุเปน็วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 ตอ่ไป 
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1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้ 

ชือ่ (นาย,นาง,นางสาว,บรษัิท,อืน่ๆ / นามสกลุ) :  ____________________________________________________ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั / ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้: 

เลขที ่___________________________ หมู่บา้น / อาคาร _____________________________________________ 

หมู่ที ่___________________________ ตรอก / ซอย _________________________________________________ 

ถนน ___________________________ ต าบล / แขวง ________________________________________________ 

อ าเภอ / เขต _____________________จังหวดั _____________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์ ____________________ประเทศ ____________________________________________________ 

โทรศัพท ์_______________________ โทรสาร _____________________________________________________ 

อีเมล ________________________________________ 

ที่อยูใ่นต่างประเทศ :  (กรณีบคุคลที่มิได้มีสัญชาตไิทยให้ระบุที่อยูท่ี่ติดต่อไดใ้นตา่งประเทศ) 

____________________________________________________________________________________________ 

2.  จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง : __________________________________________________________________________ 

3.  เร ื่องทีเ่สนอ :  

___________________________________________________________________________________________ 

วตัถปุระสงค ์:   [  ] เพ่ือพิจารณา     [  ] เพ่ือทราบ 

      รายละเอยีด :  

       ___________________________________________________________________________________________ 

[  ] มีเอกสารประกอบ   [  ] ไม่มีเอกสารประกอบ 
 

4.  เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบฟอร์มเสนอเร ื่องเพือ่บรรจเุปน็วาระฯ 

4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้วา่จ านวนหุ้น และระยะเวลาการถือครองหุ้น เปน็ไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย์ หรอืหลักฐานอ่ืนจากบรษัิท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอืตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรอืผู้รับฝากทรัพย์สิน หรอืส าเนาใบหุ้น

ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

[  ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  [  ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น 

แบบฟอร์มเสนอเร ื่องเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565  
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4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ

ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

[  ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน  [  ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน 

 

5.  ค ารับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บรษัิทฯ เปิดเผย

ข้อมูลหรอืเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 

 

 

ลงชื่อ ___________________________ ผูถ้ือหุ้น 

                  (___________________________) 

วนัที่ _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


