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หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 
และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

  
 การลงทะเบยีนเขา้ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ของบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

จะดําเนนิการดว้ยระบบ Barcode ซงึบรษัิทฯ ไดพ้มิพ์ Barcode ทบีรรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้ 
แตล่ะรายไวบ้น “แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุม” (สงิทสีง่มาดว้ย 3 ทบีรษัิทฯ ไดจั้ดสง่ให ้
พรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ดังนัน เพอืความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น
ทังผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและผูร้ับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้าร่วม        
การประชุมมาแสดงทจีดุลงทะเบยีนดว้ย 

ก.  หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  
 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปน ี แลว้แตก่รณีกอ่นเขา้รว่มประชมุ 
 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติา่งประเทศ  
ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจําตัวอย่างใดอย่างหนึง ดังน ี
คอื บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขา้ราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
หนังสอืเดนิทาง หรอืบัตรประจําตัวอยา่งอนืทแีสดงรปูถา่ยซงึออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล  

 1.2 ผูถ้อืหุน้ทเีป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติา่งประเทศ 
ผูม้อํีานาจกระทําการแทนของผูถ้อืหุน้ซงึเป็นนติบิคุคลไทยหรอืนติบิคุคลตา่งประเทศ
มาร่วมประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล           
ทีออกโดยนายทะเบยีนหุน้ส่วนบรษัิท หรอืหลักฐานอนืทแีสดงการเป็นนิตบิุคคลหรอื
สําเนาเอกสารดังกล่าวทีรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยนายทะเบียน (หนังสอืรับรองมีอาย ุ      
ไม่เกนิ 3 เดือน) และผูม้ีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลทีมาประชุมจะตอ้งแสดง
หลักฐานการมอํีานาจกระทําการแทนนติบิุคคลและแสดงบัตรประจําตัวตามทกีําหนดไว ้
ในขอ้ 1.1  ดว้ย 

 2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้ับมอบฉันทะส่งเอกสาร

ดังตอ่ไปน ี
   2.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทสีง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซงึไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่า และลงลายมอืชอื    
ผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกํีาหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย อยู่ต่างประเทศ ใหผู้รั้บมอบฉันทะ 
สง่เอกสาร ดังตอ่ไปนี 

   2.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทสีง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซงึได ้
กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และ   
ลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
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2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.3  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ
สง่เอกสาร ดังตอ่ไปน ี
2.3.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทสีง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซงึได ้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆ่า และ      
ลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.3.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะตอ้งใหส้ถานทูตหรอืสถานกงสุลในประเทศนัน 
หรอืโนตารพีับบลคิ หรอืบุคคลอืนทีมอํีานาจตามกฎหมายทอ้งถินรับรอง            
การลงลายมอืชอื 

2.3.4  สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.4 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคลซงึจดทะเบยีนจัดตังในประเทศไทย ใหผู้รั้บมอบฉันทะ 
สง่เอกสาร ดังตอ่ไปน ี 
2.4.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทสีง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซงึได ้

กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และ  
ลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.4.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทอีอกโดยนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิท 
(หนังสอืรับรองมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) ซงึรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อํีานาจ
ลงนามของนติบิคุคลนัน 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอื
มอบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.4.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.5 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบียนจัดตังในประเทศอืน ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้ง   
สง่เอกสาร ดังตอ่ไปน ี
2.5.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทสีง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซงึได ้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และ  
ลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.5.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิตบิุคคล พรอ้ม
หลักฐานวา่ผูใ้ดมอํีานาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.5.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อํีานาจ ทีไดล้งนาม 
ในหนังสอืมอบฉันทะ ซงึรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถงึ 2.5.3 จะตอ้งใหส้ถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศนัน 
หรอืโนตารพีับบลคิ หรอืบุคคลอืนทีมอํีานาจตามกฎหมายทอ้งถิน รับรอง
การลงลายมอืชอื ทังน ีควรมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 

2.5.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 
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2.6 การมอบฉันทะกรณีผู ถ้ือหุน้เป็นผู ล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตังใหค้ัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ ตอ้งแนบหลักฐาน ดังตอ่ไปนี 
2.6.1 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงนาม

ในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
2.6.2 หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิ       

คัสโตเดยีน (Custodian) 
2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้ับมอบฉันทะควรจะมา

ลงทะเบยีนเมือเรมิเปิดลงทะเบยีน เพือใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทีเพยีงพอ   
ในการตรวจสอบ 

2.8     กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุมกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชอื-ชอื-ชอืสกลุ โปรดแสดงหลักฐานรับรอง
การเปลยีนแปลงดังกลา่วในการลงทะเบยีนดว้ย 

2.9  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถกูตอ้งและครบถว้น เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นัน 

ข.  วธิกีารมอบฉนัทะ 
บริษัทฯ ไดจั้ดส่งหนังสือมอบฉันทะ และจัดทําขึนตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  

กระทรวงพาณชิย ์ไดก้ําหนดไวจํ้านวน 3 แบบ ดังน ี
- แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทผีูถ้อืหุน้มอบใหผู้ร้ับมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงได ้

ตามทผีูร้ับมอบฉันทะเห็นสมควรในทปีระชมุ 
- แบบ ข.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีผูถ้ือหุน้กําหนดมาแลว้ว่าจะออกเสยีงในแต่ละเรือง 

อยา่งไรบา้ง 
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 
  และแตง่ตังใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทไีมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได ้
โดยดําเนนิการดังน ี

(1) เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนงึเพยีงแบบเดยีวเทา่นนั  โดยผูถ้อืหุน้
ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้จะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. 
แบบหนงึแบบใดก็ได ้ สว่นผูถ้อืหุน้นอกจากนันจะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. 
หรอื แบบ ข. แบบหนงึแบบใดเทา่นัน 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ โดยใหร้ะบุชือพรอ้ม
รายละเอยีดของบคุคลทผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่ของบรษัิทฯ โดยกาเครอืงหมายหนา้ชอืตามทบีรษัิทฯ ระบุไว ้
ในหนังสอืมอบฉันทะ ทังนี ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดผูร้ับมอบฉันทะได ้3 คน แตผู่ร้ับมอบฉันทะ
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดยีวเทา่นนัทจีะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

(3) ตดิอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พรอ้มทังขดีฆา่ เพือใหถู้กตอ้งและมผีลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี บรษัิทฯ ไดอํ้านวยความสะดวกในการตดิอากรแสตมป์ใหแ้ก่
ผูรั้บมอบฉันทะทมีาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

(4) สง่หนังสอืมอบฉันทะคนืมายัง เลขานุการบรษัิท กอ่นวันประชมุ หรอืนําไปแสดงแกเ่จา้หนา้ท ี
ณ จดุตรวจเอกสารกอ่นเรมิการประชมุในวันประชมุ  

ทังนี ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคน       
เพอืแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ทตีนถอือยู ่
โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จํานวนทตีนถอือยูไ่ด ้
อนงึ ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบอนืหรอืจัดทําขนึตามทเีห็นสมควรนอกเหนือจาก

แบบมอบฉันทะ ทบีรษัิทฯ กําหนดได ้
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ค.  การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 
 บรษัิทฯ จะเรมิเปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ก่อนเรมิการประชมุ 2 ชัวโมง หรอืตังแต ่
12.00 น. ในวันจันทรท์ ี5 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร ตามแผนทแีสดงสถานทปีระชมุทไีดจั้ดสง่มาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ 

ง.  การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 1.  ระเบยีบวาระทวัไป 

1.1 ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราวผูถ้อืหุน้รายหนงึมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทตีนถอื 
โดยถอืว่าหุน้หนงึมหีนงึเสยีง  

1.2  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละระเบยีบวาระทจีะกระทําโดยเปิดเผยดว้ยวธิยีกมอื โดยให ้
นับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ซึงผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนน     
เพยีงอยา่งใดอยา่งหนงึ คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

1.3  ในกรณีมอบฉันทะผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทผีูม้อบฉันทะระบไุว ้
ในหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน หากผูม้อบฉันทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีง
ลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน ผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงคะแนนแทนไดแ้ตไ่มส่ามารถแยกการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คอื เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 

1.4   ในกรณีทผีูถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงอันใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนน
ในเรอืงนันมไิด ้นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตังกรรมการ 

1.5 ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชขีาด 

2. ระเบยีบวาระพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ  

 3.  ระเบยีบวาระเลอืกตงักรรมการ 
ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทตีนถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หนงึมหีนงึเสยีง และ

มวีธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ดังน ี
3.1  ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได  ้แต่ทังนี 

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนกรรมการทจีะพงึเลอืกตังในครังนัน 
3.2  ในกรณีทีผูถ้ือหุน้ใชส้ทิธเิลือกบุคคลมากกว่าหนึงคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้มีสทิธิ

ลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลแต่ละท่านนันไดเ้ท่ากับจํานวนคะแนนเสยีงทีตนมอียู่ 
ทังนีโดยจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3.3 บุคคลซงึไดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลอืกตังเป็นกรรมการ
เทา่จํานวนกรรมการทจีะพงึเลอืกตังในครังนัน ในกรณีบคุคลซงึไดร้ับการเลอืกตังในลําดับ
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กัน เกนิจํานวนกรรมการทพีงึเลอืกตังในครังนัน ใหป้ระธาน
ทปีระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด เพอืใหไ้ดจํ้านวนกรรมการทจีะพงึเลอืกตังในครังนัน  


