่ มาด้วย 7
ิ สง
สงที
หล ักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ วิธก
ี ารมอบฉ ันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ี งลงคะแนนในการประชุมผูถ
และการออกเสย
้ อ
ื หุน
้
การลงทะเบียนเข ้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2564 ของบริษัท ราช กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)
จะดํ าเนินการด ้วยระบบ Barcode ซึงบริษั ทฯ ได ้พิมพ์ Barcode ทีบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู ้ถือหุ ้น
ิ สง่ มาด ้วย 3 ทีบริษัทฯ ได ้จัดสง่ ให ้
แต่ละรายไว ้บน “แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม” (สงที
ื บอกกล่าวนัดประชุม) ดังนัน เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู ้เข ้าร่วมประชุมทุกท่าน
พร ้อมกับหนังสอ
ทั งผู ถ้ ือ หุ น
้ ที มาประชุ ม ด ว้ ยตนเองและผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะ โปรดนํ าแบบฟอร์ม ลงทะเบีย นเข้าร่วม
การประชุมมาแสดงทีจุดลงทะเบียนด้วย
ก. หล ักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผู ้เข ้าร่วมประชุมจะต ้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี แล ้วแต่กรณีกอ
่ นเข ้าร่วมประชุม
1. กรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1

ผู ้ถือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู ้ถือหุ ้นทีเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง จะต ้องแสดงบัตรประจํ าตัวอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
คือ บั ตรประจํ าตั วประชาชน บั ตรประจํ าตั วข ้าราชการ บั ตรประจํ าตั วพนั กงานรัฐวิสาหกิจ
ื เดินทาง หรือบัตรประจําตัวอย่างอืนทีแสดงรูปถ่ายซงออกโดยหน่
ึ
หนังสอ
วยงานของรัฐบาล

1.2

ผู ้ถือหุ ้นทีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ
ึ นนิตบ
ผู ้มีอํานาจกระทําการแทนของผู ้ถือหุ ้นซงเป็
ิ ค
ุ คลไทยหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศ
มาร่วมประชุม ด ้วยตนเอง จะต ้องแสดงหนั ง สือ รับ รองการจดทะเบีย นเป็ นนิต บ
ิ ค
ุ คล
ิ ุคคลหรือ
ทีออกโดยนายทะเบียนหุ ้นส่วนบริษั ท หรือหลักฐานอืนทีแสดงการเป็ นนิตบ
ื รั บ รองมีอ ายุ
สํ าเนาเอกสารดั งกล่าวทีรับรองสํ าเนาถูกต ้องโดยนายทะเบียน (หนั งส อ
ไม่ เกิน 3 เดือ น) และผู ้มีอํ านาจกระทํ า การแทนนิต บ
ิ ุค คลทีมาประชุม จะต ้องแสดง
หลักฐานการมีอํานาจกระทํ าการแทนนิตบ
ิ ุคคลและแสดงบัตรประจํ าตัวตามทีกําหนดไว ้
ในข ้อ 1.1 ด ้วย

2. กรณีมอบฉ ันทะ
2.1

กรณี ผู ้มอบฉั นทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี
2.1.1 หนังสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส่งมาพร ้อมหนังสือบอกกล่าวนั ดประชุม) ซึงได ้กรอก
ื
ข ้อความถูกต ้องครบถ ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร ้อมขีดฆ่า และลงลายมือชอ
ผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉั นทะ
2.1.2 สําเนาบัต รประจํ าตั ว (ดั งทีกํ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง
2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง

2.2

กรณี ผู ้มอบฉั นทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย อยู่ต่างประเทศ ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะ
สง่ เอกสาร ดังต่อไปนี
ื มอบฉั นทะ (ตามแบบทีสง่ มาพร ้อมหนั งสอ
ื บอกกล่าวนั ดประชุม) ซงได
ึ
2.2.1 หนั งสอ
้
กรอกข ้อความถูก ต ้องครบถ ้วน ติด อากรแสตมป์ 20 บาท พร ้อมขีด ฆ่า และ
ลงลายมือชือผู ้มอบฉั นทะและผู ้รับมอบฉั นทะ
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2.2.2 สําเนาบัตรประจํ าตัว (ดังทีกําหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง
2.2.3 สําเนาบัตรประจํ าตัว (ดังทีกําหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง
2.3

กรณีผู ้มอบฉั นทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะ
สง่ เอกสาร ดังต่อไปนี
ื มอบฉั นทะ (ตามแบบทีสง่ มาพร ้อมหนั งสอ
ื บอกกล่าวนั ดประชุม) ซงได
ึ
2.3.1 หนั งสอ
้
กรอกข ้อความถูก ต ้องครบถ ้วน ติด อากรแสตมป์ 20 บาท พร ้อมขีด ฆ่า และ
ื ้มอบฉั นทะและผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงลายมือชอผู
2.3.2 สําเนาบัตรประจํ าตัว (ดังทีกําหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง
2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต ้องให ้สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั น
หรือ โนตารีพ ับ บลิค หรือ บุค คลอืนที มีอํ า นาจตามกฎหมายท ้องถินรับ รอง
ื
การลงลายมือชอ

2.4

2.5

2.3.4 สําเนาบัตรประจํ าตัว (ดังทีกําหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง
กรณีผู ้มอบฉั นทะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะ
สง่ เอกสาร ดังต่อไปนี
2.4.1 หนังสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส่งมาพร ้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึงได ้
กรอกข ้อความถูก ต ้องครบถ ้วน ติด อากรแสตมป์ 20 บาท พร ้อมขีด ฆ่า และ
ื ้มอบฉั นทะและผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงลายมือชอผู
ื รับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบ
2.4.2 สําเนาหนั งสอ
ิ ค
ุ คลทีออกโดยนายทะเบียนหุ ้นสว่ นบริษัท
(หนั งสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึงรับรองสําเนาถูกต ้อง โดยผู ้มีอํานาจ
ลงนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มีอํานาจลงนามในหนั งสือ
มอบฉั นทะ พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง
2.4.4 สํ าเนาบั ตรประจํ าตั ว (ดั งทีกํ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ร้ ั บมอบฉั นทะ พร ้อมรั บรอง
สําเนาถูกต ้อง
กรณี ผู ้มอบฉั นทะเป็ นนิต บ
ิ ุคคลจดทะเบียนจั ดตั งในประเทศอืน ผู ้รับมอบฉั นทะจะต ้อง
สง่ เอกสาร ดังต่อไปนี
ื บอกกล่าวนัดประชุม) ซงได
ึ
ื มอบฉันทะ (ตามแบบทีสง่ มาพร ้อมหนังสอ
้
2.5.1 หนังสอ
กรอกข ้อความถูก ต ้องครบถ ้วน ติด อากรแสตมป์ 20 บาท พร ้อมขีดฆ่า และ
ลงลายมือชือผู ้มอบฉั นทะและผู ้รับมอบฉั นทะ
ื รับ รองการจดทะเบีย น หรือ หลั ก ฐานการเป็ นนิต บ
2.5.2 สํ า เนาหนั งส อ
ิ ุค คล พร ้อม
หลักฐานว่าผู ้ใดมีอํานาจลงนามมอบฉั นทะ พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง
2.5.3 สํา เนาบัต รประจํ า ตัว (ดัง ทีกํ า หนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มีอํา นาจ ทีได ้ลงนาม
ื มอบฉั นทะ ซงรั
ึ บรองสําเนาถูกต ้อง
ในหนั งสอ
2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต ้องให ้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั น
หรือ โนตารีพ ับ บลิค หรือ บุค คลอืนทีมีอํา นาจตามกฎหมายท ้องถิน รับ รอง
ื ทังนี ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี
การลงลายมือชอ
2.5.5 สํ าเนาบั ตรประจํ าตัว (ดั งทีกํ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉั นทะ พร ้อมรับรอง
สําเนาถูกต ้อง
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2.6

การมอบฉั นทะกรณี ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ เป็ นผู ล
้ งทุ น ต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั งให ค
้ ั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น ต ้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี
ื มอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดําเนินการลงนาม
2.6.1 หนั งสอ
ื มอบฉันทะแทน
ในหนังสอ
2.6.2 หนั งส ือยืนยั นว่าผู ้ลงนามในหนั งส ือมอบฉั นทะแทน ได ้รั บอนุ ญาตประกอบธุรกิจ
คัสโตเดียน (Custodian)
กรณีการมอบฉั นทะ โดยเฉพาะจากผู ้ถือหุ ้นชาวต่างประเทศ ผู ้รับมอบฉั นทะควรจะมา
ลงทะเบีย นเมือเริมเปิ ด ลงทะเบีย น เพือให ้ผู ้ตรวจสอบเอกสารได ้มีเวลาทีเพีย งพอ
ในการตรวจสอบ
กรณีผู ้เข ้าร่วมประชุมมีการแก ้ไขคํานํ าหน ้าชือ-ชือ-ชือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง
การเปลียนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด ้วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให ้เฉพาะผู ้มีเอกสารถูกต ้องและครบถ ้วน เข ้าร่วม
ประชุมเท่านัน

2.7

2.8
2.9

ี ารมอบฉ ันทะ
ข. วิธก
บริษั ทฯ ได จ้ ั ด ส่ ง หนั งส ื อ มอบฉั นทะ และจั ด ทํ า ขึนตามแบบที กรมพั ฒ นาธุ ร กิจ การค า้
กระทรวงพาณิชย์ ได ้กําหนดไว ้จํานวน 3 แบบ ดังนี
-

แบบ ก.

ื มอบฉั นทะทีผู ้ถือหุ ้นมอบให ้ผู ้รับมอบฉั นทะพิจารณาออกเสย
ี งได ้
เป็ นแบบหนั งสอ
ตามทีผู ้รับมอบฉั นทะเห็นสมควรในทีประชุม

-

แบบ ข.

เป็ นแบบหนั งสือมอบฉั นทะทีผู ้ถือหุ ้นกํ าหนดมาแล ้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรือง
อย่างไรบ ้าง

ื มอบฉั นทะทีใชเฉพาะกรณี
้
เป็ นแบบหนังสอ
ผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น
ผู ้ถือหุ ้นทีไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ได ้ด ้วยตนเอง สามารถมอบฉั นทะได ้
โดยดําเนินการดังนี
-

แบบ ค.

(1)

้ งสอ
ื มอบฉั นทะข ้างต ้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านน
เลือกใชหนั
ั โดยผู ้ถือหุ ้น
ทีเป็ นผู ้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั งให ้คัส โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นจะใช ้หนั งสือมอบฉั นทะได ้ทังแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.
้ งสอ
ื มอบฉั นทะได ้เฉพาะแบบ ก.
แบบหนึงแบบใดก็ได ้ สว่ นผู ้ถือหุ ้นนอกจากนั นจะใชหนั
หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านัน

(2)

มอบฉั นทะให บ
้ ุ คคลใดบุ คคลหนึ งตามความประสงค์ ของผู ถ
้ ื อหุ น
้ โดยให ร้ ะบุ ช ือพร ้อม
รายละเอียดของบุคคลทีผู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉั นทะ หรือเลือกมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระ
ื
หรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ โดยกาเครืองหมายหน ้าชอตามที
บริษัทฯ ระบุไว ้
ื มอบฉั นทะ ทังนี ผู ้ถือหุ ้นสามารถกําหนดผู ้รับมอบฉั นทะได ้ 3 คน แต่ผู ้รับมอบฉั นทะ
ในหนั งสอ
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเท่านนที
ั จะเป็ นผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นในการมาเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น

(3)

ติด อากรแสตมป์ จํ า นวน 20 บาท พร ้อมทั งขีด ฆ่า เพือให ้ถูก ต ้องและมีผ ลผูก พัน
ตามกฎหมาย ทั งนี บริษั ท ฯ ได ้อํ า นวยความสะดวกในการติด อากรแสตมป์ ให ้แก่
ผู ้รับมอบฉั นทะทีมาลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม

(4)

ื มอบฉั นทะคืนมายัง เลขานุการบริษัท ก่อนวันประชุม หรือนํ าไปแสดงแก่เจ ้าหน ้าที
สง่ หนังสอ
ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริมการประชุมในวันประชุม

ทั งนี ผู ถ้ ือ หุ น
้ ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจํ า นวนหุ ้นโดยมอบฉั น ทะให ้ผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะหลายคน
ี งได ้ และผู ้ถือหุ ้นจะต ้องมอบฉั นทะเท่ากับจํ านวนหุ ้นทีตนถืออยู่
เพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสย
โดยไม่สามารถจะมอบฉั นทะเพียงบางสว่ นน ้อยกว่าจํานวนทีตนถืออยูไ่ ด ้
้ งส อ
ื มอบฉั นทะแบบอืนหรือจัดทํ าขึนตามทีเห็นสมควรนอกเหนือจาก
อนึง ผู ้ถือหุ ้นอาจใชหนั
แบบมอบฉันทะ ทีบริษัทฯ กําหนดได ้
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ค. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริมเปิ ดให ้ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นก่อนเริมการประชุม 2 ชัวโมง หรือตังแต่
12.00 น. ในวันจันทร์ท ี 5 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั นเซ็ นเตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิล ด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุ ม วั น
ื บอกกล่าวนัดประชุม
กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีแสดงสถานทีประชุมทีได ้จัดสง่ มาพร ้อมกับหนังสอ
ี งลงคะแนนในการประชุมผูถ
ง. การออกเสย
้ อ
ื หุน
้
1. ระเบียบวาระทวไป
ั
ี งทุกคราวผู ้ถือหุ ้นรายหนึงมีคะแนนเสย
ี งเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถือ
1.1
ในการลงคะแนนเสย
ี ง
โดยถือว่าหุ ้นหนึงมีหนึงเสย
ี งลงคะแนนแต่ละระเบียบวาระทีจะกระทําโดยเปิ ดเผยด ้วยวิธย
1.2
การออกเสย
ี กมือ โดยให ้
นั บ หนึ งเสีย งต่ อ หนึ งหุ น
้ ซึงผู ถ้ ือ หุ น
้ หรือ ผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะต อ้ งออกเสีย งลงคะแนน
ี ง ไม่สามารถแบ่งการออกเสย
ี ง
เพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสย
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
ี งลงคะแนนตามทีผู ้มอบฉั นทะระบุไว ้
1.3
ในกรณีมอบฉั นทะผู ้รับมอบฉั นทะจะต ้องออกเสย
ื มอบฉั นทะเท่านั น หากผู ้มอบฉั นทะไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
ี ง
ในหนังสอ
ื
ั
ิ
ลงคะแนนไว ้ในหนั งสอมอบฉั นทะ หรือระบุไว ้ไม่ชดเจน ผู ้รับมอบฉั นทะมีสทธิพจ
ิ ารณา
และลงคะแนนแทนได ้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด ้วย
ี ง
ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสย
ี เป็ นพิเศษในเรืองอันใด ผู ้ถือหุ ้นจะออกเสย
ี งลงคะแนน
1.4
ในกรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมีสว่ นได ้เสย
ี งลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ในเรืองนันมิได ้ นอกจากการออกเสย
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ี งลงคะแนน
1.5
ในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสย
ม และออกเสย
ถ ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
2. ระเบียบวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสย
ี งทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ให ้ถือคะแนนเสย
ม
3. ระเบียบวาระเลือกตงกรรมการ
ั
ี ง และ
ี งเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ ้นหนึงมีหนึงเสย
ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสย
ี
มีวธิ ก
ี ารออกเสยงลงคะแนน ดังนี
ิ ธิเ ลือ กเพีย งบุค คลเดีย วหรือ หลายคนเป็ นกรรมการก็ไ ด ้ แต่ทั งนี
3.1
ผู ้ถือ หุ ้นจะใช ส้ ท
ต ้องไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนั น
ิ ธิเลือ กบุ ค คลมากกว่า หนึงคนเป็ นกรรมการ ผู ้ถือ หุ ้นมีส ท
ิ ธิ
3.2
ในกรณี ท ีผู ้ถือ หุ ้นใช ส้ ท
ี งให ้แก่บ ุค คลแต่ล ะท่า นนั นได ้เท่า กับ จํ า นวนคะแนนเส ย
ี งทีตนมีอ ยู่
ลงคะแนนเส ย
ี งให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
ทังนีโดยจะแบ่งคะแนนเสย
ึ
ี งสูงสุดตามลํ าดั บลงมา เป็ นผู ้ได ้รับเลือ กตั งเป็ นกรรมการ
3.3
บุคคลซ งได
้รับ คะแนนเส ย
เท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนั น ในกรณีบค
ุ คลซึงได ้รับการเลือกตังในลําดับ
ี งเท่ากัน เกินจํานวนกรรมการทีพึงเลือกตังในครังนั น ให ้ประธาน
ถัดลงมามีคะแนนเสย
ทีประชุมเป็ นผู ้ออกเสียงชีขาด เพือให ้ได ้จํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน
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