หลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2565
ของบริษทั ราช กรุป๊ จํ ากัด (มหาชน)
------------ด้ วยตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นทุกรายอย่ างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ซึงเป็ นนโยบายทีสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยของบริษัทฯ เสนอเรืองเพือคณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาบรรจุใ นระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษัท ฯ
เป็ นการล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2565 และเพือให้ การปฏิบัติมีความโปร่ งใส
และเป็ นไปเพือประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้ กาํ หนดขันตอนและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลันกรองระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การแต่งตังกรรมการบริษัทฯ
ทีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี
ข้อ 1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอเรืองเพือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต้ องมีคุณสมบัติดังนี
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขันตํา
1.2.1 สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ขั นตําไม่ น้ อยกว่ า 300,000 หุ้ น และถื อ หุ้ นบริ ษั ทฯ
ในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนืองมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
1.2.2 สัดส่วนการถือ หุ้ นไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
ของบริษัทฯ
1.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกําหนดในข้ อ 1.2 ในวันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริษัทฯ
1.4 ต้ อ งถือ หุ้ น ตามสัด ส่วนทีกําหนดในข้ อ 1.2 ในวัน Record Date เพื อกําหนดสิท ธิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นัน
อนึง หากบริษัท ฯ ตรวจสอบรายชือผู้ถือ หุ้ น ในวัน Record Date เพื อกํา หนดสิท ธิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นัน (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้ นตามข้ อ 1.4) แล้ วไม่พบชือผู้ถือหุ้น
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ตามข้ อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้ วนตามทีกําหนดในข้ อ 1.2 แต่ระเบียบวาระการประชุมทีเสนอ หรือชือบุคคล
ทีเสนอเป็ นกรรมการของผู้ถือหุ้ นตามข้ อ 1.1 ได้ ถู กบรรจุ ในระเบียบวาระการประชุ มแล้ วนัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิไ ม่ พิจารณาระเบียบวาระการประชุมทีเสนอ และ/หรือ ไม่นาํ เสนอชือบุคคลทีเสนอ
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวนัน ให้ ทประชุ
ี มพิจารณา
ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงาน
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานทีกํากับ ดู แ ลบริ ษั ท ฯ หรื อ ไม่ เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ข้ อบังคับ มติทประชุ
ี มผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั ฯ
(2) เรืองทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
(3) เรืองทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรืองทีเป็ นอํานาจบริหารจัด การของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ เว้ น แต่ เป็ นกรณี ที
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(5) เรืองทีบริษัทฯ ได้ ดาํ เนินการแล้ ว
(6) เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทฯ จะดําเนินการได้
(7) เรืองทีผู้ถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือน
ทีผ่ านมา และเรื องดั งกล่าวได้ รับ มติสนั บ สนุ น ด้ วยเสีย งทีน้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 10
ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ โดยทีข้ อเท็จจริงในเรืองนัน
ยังไม่ได้ เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(8) เรืองทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรือไม่ถูกต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1.
2.2 ขันตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจําปี (แบบ สว.) แนบท้ ายหลักเกณฑ์ฉบั บนี โดยให้ จัดทํา 1 แบบต่ อเรือง
ทีเสนอ 1 เรือง ส่งให้ บริษัทฯ ตามทีกําหนดในข้ อ 4. (1) พร้ อมข้ อมูลประกอบ
ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้ นบริษัทฯ ตามทีกําหนด
ในข้ อ 4. (2)
(2) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ น หากข้ อมูลไม่ค รบถ้ วน
เลขานุก ารบริษัทจะดําเนิน การแจ้ งผู้ถื อหุ้ นให้ ท ราบหรือ ดําเนิ นการแก้ ไขก่ อ น
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นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม
ทีผู้ถือหุ้นเสนอ ซึงจะต้ องไม่มีลักษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 2.1 เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาเป็ นอย่างอืน ทังนี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็ นทีสุด
(3) เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุ ในระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ บรรจุ ในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทําการถัดไป พร้ อมทังชีแจงเหตุผลผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.ratch.co.th
และแจ้ งทีประชุมผู้ถือหุ้นอีกครังในวันประชุม
ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
บริ ษั ท มหาชนจํากั ด กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลั กทรั พ ย์ และการกํากั บ ดู แ ล
กิจการทีดีของบริษทั ฯ ซึงรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี
(1) มีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบูรณ์
(2) ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(4) ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์
ทีได้ กระทําโดยทุจริต
(6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้ าที
(7) ไม่ เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้ จั ด การ พนั กงาน หรือ ผู้ มี อํานาจ
ในการจัดการของหน่วยงานอืน
(8) ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิน
หรือผู้บริหารท้องถิน
(9) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคุณสมบัติอืน ทังนี ตามที
บริษทั ฯ กําหนด
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(10) ต้ องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเพือประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ โดยถื อ เป็ นหน้ าทีและพร้ อ มทีจะเข้ าร่ วมการประชุ ม ของบริ ษั ท ฯ
อย่างสมําเสมอ
(11) ไม่กระทําการใดอันมีลักษณะเป็ นการเข้ าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอืน
ในลักษณะทีมีผลบันทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือประโยชน์ให้ บุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน
3.2 ขันตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลซึงมี
คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ 3.1 เพื อเป็ นกรรมการบริ ษั ท ฯ
ต่ อคณะกรรมการบริ ษั ทฯ โดยใช้ แบบเสนอชื อบุคคลเป็ นกรรมการ (แบบ สก.)
แนบท้ ายหลักเกณฑ์ฉบับนี โดยให้ จัดทํา 1 แบบต่อการเสนอชือกรรมการ 1 คน
ให้ บุคคลทีได้ รับการเสนอชือลงชือยินยอม และจัดส่งให้ บริษัทฯ ตามทีกําหนด
ในข้ อ 4. (1) พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา
และประวัติการทํางานของบุ คคลทีได้ รับ การเสนอชือ ข้ อมูลประกอบเพิมเติม
ทีจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (ถ้ า มี ) และ
หลักฐานการถือหุ้นบริษทั ฯ ตามทีกําหนดในข้ อ 4. (2)
(2) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ น หากข้ อมูลไม่ ครบถ้ วน
เลขานุ ก ารบริ ษัท จะดํา เนิ น การแจ้ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ท ราบหรื อ ดํา เนิ น การแก้ ไ ข
ก่อนรวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ
เว้ นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาเป็ นอย่างอืน ทังนี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็ นทีสุด
(3) บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชือในระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) บุ คคลที ไม่ ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการทรั พยากรบุ ค คลและกํ าหนด
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
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หรือในวันทําการถัดไป พร้ อมทังชีแจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.ratch.co.th และแจ้ งทีประชุมผู้ถือหุ้น
อีกครังในวันประชุม
ข้อ 4. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
( ) ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถส่ งแบบ สว. และ/หรื อ แบบ สก. ให้ บริ ษั ท ฯ อย่ างไม่ เป็ นทางการ
ได้ ทางโทรสารที หมายเลข 0 2794 9888 ต่ อ 9510 หรื อทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที
CS@ratch.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์
ทีเลขานุ การบริษัท บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที 72 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที 30 พฤศจิ กายน 2564
(2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ทีต้ องนําส่งพร้ อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้ แก่ กรณีที
ผู้ถื อหุ้ นเป็ นบุ คคลธรรมดา ให้ แนบหนั งสือรั บรองจากบริ ษั ทหลั กทรั พย์ หรื อหลั กฐาน
ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง และกรณีทผูี ้ ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอาํ นาจทีได้ ลงชือในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) ในกรณีทผูี ้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล
เป็ นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก.
ให้ ครบถ้ วนทัง 3 ส่วน และลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูล
เฉพาะส่วนที 1 และส่วนที 2 ของแบบให้ ค รบถ้ วนและลงชือไว้ เป็ น หลั กฐานทุกราย
แล้ วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการถือหุ้นและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณา
(ถ้ ามี) จัดเป็ นชุดเดียวกันส่งให้ บริษัทฯ
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