หลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ของบริษทั ราช กรุป๊ จากัด (มหาชน)
------------ด้ วยตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
อันเป็ นนโยบายที่สาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป
จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) จึ งเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ นส่ วนน้ อยของบริ ษั ทฯ เสนอเรื่ อ งเพื่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และเพื่อให้ การ
ปฏิบัติมีความโปร่ งใสและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้ จริง คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้ กาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ ดังนี้
ข้อ 1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่า
1.2.1 สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ขั้ น ต่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 300,000 หุ้ น และถื อหุ้ นบริ ษั ทฯ
ในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
1.2.2 สัดส่วนการถือหุ้ นไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ
1.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กาหนดในข้ อ 1.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ
1.4 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กาหนดในข้ อ 1.2 ในวัน Record Date เพื่อกาหนดสิทธิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นั้น
อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกาหนดสิทธิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 1.4) แล้ วไม่พบ
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ชื่อ ผู้ถือหุ้ น ตามข้ อ 1.1 ถือ หุ้ น ครบถ้ วนตามที่กาหนดในข้ อ 1.2 แต่ ระเบียบวาระ
การประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็ นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 1.1 ได้ ถูกบรรจุ
ในระเบี ยบวาระการประชุ มแล้ วนั้ น บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ พิ จารณาระเบี ยบวาระ
การประชุ มที่เสนอ และ/หรื อ ไม่ นาเสนอชื่อ บุ คคลที่เสนอโดยผู้ถือ หุ้ นดังกล่ าวนั้ น
ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
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 การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
(3) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่องที่เป็ นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้ น แต่ เป็ นกรณีท่ี
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
(7) เรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา และเรื่ องดังกล่ าวได้ รับมติสนับสนุ นด้ วยเสีย งที่น้อ ยกว่ าร้ อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
ยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(8) เรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรือไม่ถูกต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1.
2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระ
การประชุ มต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี (แบบ สว.) แนบท้ ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้ จัดทา
1 แบบต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้ บริษัทฯ ตามที่กาหนดในข้ อ 4 (1) พร้ อม
ข้ อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ
ตามที่กาหนดในข้ อ 4 (2)
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(2) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
เลขานุ การบริษัทจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหุ้ นให้ ทราบหรื อดาเนิ นการแก้ ไขก่อ น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ
การประชุมที่ผ้ ูถือ หุ้ นเสนอ ซึ่งจะต้ องไม่ มีลักษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 2.1 เว้ นแต่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ถือเป็ นที่สดุ
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุ ในระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ บรรจุ ในระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทันทีหลัง
การประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทาการถัดไป พร้ อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน
ช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.ratch.co.th และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบูรณ์
(2) ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(4) ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่ได้ กระทาโดยทุจริต
(6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้ าที่
(7) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอานาจใน
การจัดการของหน่วยงานอื่น
(8) ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
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(9) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอ่นื ทั้งนี้ ตามที่
บริษัทฯ กาหนด
(10) ต้ องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอ และทุม่ เทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ โดยถือ เป็ นหน้ าที่และพร้ อ มที่จะเข้ าร่ วมการประชุ มของบริ ษัทฯ
อย่างสม่าเสมอ
(11) ไม่กระทาการใดอันมีลักษณะเป็ นการเข้ าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอื่น
ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้ บุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่นื
3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 3.1 เพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ โดยใช้ แบบเสนอชื่ อบุ คคลเป็ นกรรมการ (แบบ สก.)
แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้ จัดทา 1 แบบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน
ให้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดส่งให้ บริษัทฯ ตามที่กาหนดใน
ข้ อ 4 (1) พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา
และประวัติการทางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลประกอบเพิ่มเติม
ที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (ถ้ า มี ) และ
หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กาหนดในข้ อ 4 (2)
(2) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
เลขานุ การบริษัทจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหุ้ นให้ ทราบหรื อดาเนินการแก้ ไขก่อ น
รวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ
เว้ นแต่ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริ ษั ทฯ จะพิ จารณาเป็ นอย่ างอื่น ทั้งนี้ ค าวินิ จฉั ยของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ถือเป็ นที่สดุ
(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุ รายชื่อในระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2563 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

-4-

(4) บุคคลที่ไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทันทีหลังการ
ประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก าหนดค่ า ตอบแทน หรื อ คณะ
กรรมการฯ หรื อ ในวันท าการถัด ไป พร้ อ มทั้งชี้ แจงเหตุ ผลผ่ านช่ อ งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และ
แจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
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 ทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่ อ 9510 หรื อทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ท่ี
CS@ratch.co.th
ก่ อ นส่ งต้ นฉบั บแบบ สว. และ/หรื อ แบบ สก. มายั ง บริ ษั ท ฯ
ทางไปรษณีย์ท่ี เลขานุการบริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 8/8 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศ์วาน
ตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนาส่งพร้ อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้ แก่ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออก
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้ นเป็ นนิติบุ คคล ให้ แนบสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ สว. และ/หรื อ แบบ สก. พร้ อมรับรองสาเนา
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 นต้ นไป
กรอกข้ อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ทุกราย แล้ วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการ ถือหุ้นและ
ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนพร้ อมรั บ รองส าเนาถู ก ต้ องของผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ราย
พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ ามี) จัดเป็ นชุดเดียวกันส่งให้ บริษัทฯ
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