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หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบยีบวาระการประชุม  

และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 

ของบริษทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

------------- 

 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญในการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกัน 

อนัเป็นนโยบายที่ส าคัญในการปฏบิัติตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป  

จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ เสนอเร่ืองเพ่ือ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเพ่ือให้การ

ปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง  คณะกรรมการบริษัทฯ  

จึงได้ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังน้ี 

ขอ้ 1. คุณสมบติัของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเสนอระเบยีบวาระการประชุม  

และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด้  

 1.2 สดัส่วนการถือหุ้นขั้นต ่า 

1.2.1  สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น และถือหุ้นบริษัทฯ      

ในสดัส่วนดังกล่าวต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

1.2.2  สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ  

 1.3 ต้องถือหุ้นตามสดัส่วนที่ก าหนดในข้อ 1.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ 

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 1.4 ต้องถือหุ้นตามสดัส่วนที่ก าหนดในข้อ 1.2 ในวัน   Record Date   เพ่ือก าหนดสทิธิ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีน้ัน 

  อน่ึง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date   เพ่ือก าหนดสิทธ ิ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีน้ัน (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.4) แล้วไม่พบ
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ชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 1.2 แต่ระเบียบวาระ    

การประชุมที่เสนอ หรือช่ือบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ได้ถูกบรรจุ

ในระเบียบวาระการประชุมแล้วน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาระเบียบวาระ     

การประชุมที่เสนอ และ/หรือ ไม่น าเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวน้ัน   

ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ขอ้ 2. หลกัเกณฑก์ารเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุในระเบยีบวาระการประชุม 

 2.1 เรือ่งที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

  (1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การก ากบัดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ 

  (2) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

  (3) เร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่

ก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(5) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

(6) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 

(7) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน

ที่ผ่านมา และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเทจ็จริงในเร่ืองน้ัน

ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(8) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

(9) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 

 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

 (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระ

การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (แบบ สว.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับน้ี  โดยให้จัดท า         

1 แบบต่อเร่ืองที่เสนอ 1 เร่ือง  ส่งให้บริษัทฯ ตามที่ก าหนดในข้อ 4 (1) พร้อม

ข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ 

ตามที่ก าหนดในข้อ 4 (2)  
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 (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้ องต้น  หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขก่อน

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ

การประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  ทั้งน้ี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ 

 (3) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในหนังสอืนัดประชุมพร้อมความเหน็

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 (4) เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้บรรจุในระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัทหีลัง

การประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันท าการถัดไป พร้อมทั้งชี้ แจงเหตุผลผ่าน

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 

www.ratch.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกีคร้ังในวันประชุม 

ขอ้ 3. หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 3.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

  บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับ

ดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(1) มีอายุไม่เกนิ 72 ปีบริบูรณ์ 

(2) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกนิกว่า 3 แห่ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ที่ได้กระท าโดยทุจริต 

(6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(7) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอ านาจใน

การจัดการของหน่วยงานอื่น 

(8) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

http://www.ratch.co.th/
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(9) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งน้ี ตามที่

บริษัทฯ ก าหนด 

(10) ต้องอุทศิเวลาอย่างเพียงพอ และทุม่เทความสามารถอย่างเตม็ที่เพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ 

อย่างสม ่าเสมอ 

(11) ไม่กระท าการใดอนัมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอื่น 

ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้ อประโยชน์ให้บุคคล

หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

 (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดท าหนังสอืเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ (แบบ สก.)         

แนบท้ายหลักเกณฑฉ์บับน้ี  โดยให้จัดท า 1 แบบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน 

ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือลงช่ือยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่ก าหนดใน

ข้อ 4 (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา

และประวัติการท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  ข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ

หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในข้อ 4 (2)   

 (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้ องต้น  หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขก่อน

รวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

เว้นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  ทั้งน้ี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ถือเป็นที่สดุ 

 (3) บุคคลที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในหนังสือนัดประชุมพร้อม

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด

ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัทหีลังการ

ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะ

กรรมการฯ หรือในวันท าการถัดไป  พร้อมทั้งชี้ แจงเหตุผลผ่านช่องทางของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และ

แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกีคร้ังในวันประชุม 

ขอ้ 4.  การส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ           

ได้ทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ 

CS@ratch.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. มายังบริษัทฯ  

ทางไปรษณีย์ที ่เลขานุการบริษัท ราช กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน 

ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

(2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องน าส่งพร้อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้แก่ กรณีที่

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออก

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ

บุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ สว. และ/หรือ 

แบบ สก. ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วนและลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป

กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ทุกราย  แล้วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการ  ถือหุ้นและ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย  

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกนัส่งให้บริษัทฯ  
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