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แนวปฏบิตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564                              
ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ือหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน รวมทัง      
เป็นการแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม บรษัิทฯ จงึเรยีนขอความรว่มมอื และซกัซอ้มความเขา้ใจ
มายังท่านผูถ้ือหุน้ ในการปฏบิัตติามมาตรการและแนวปฏบิัตติามประกาศของกรุงเทพมหานคร และตามท ี          
ทางราชการทเีกยีวขอ้งกําหนด เพอืป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน ี

1. ขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ของบรษิทัฯ แทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 
1.1 ท่านผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทอียู่ในกลุ่มเสยีง เชน่ เดนิทางกลับจากประเทศกลุ่มเสยีง

ตามประกาศกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรอืตดิตอ่ใกลช้ดิกับบคุคลทมีปีระวัตเิดนิทางไปยัง/
มาจากประเทศกลุ่มเสยีง เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรอืผูท้มีไีข ้หรอืมอีาการเกยีวกับ
ระบบทางเดนิหายใจ ขอความร่วมมอืไม่เขา้ร่วมประชุม และโปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรือ
กรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษัิทฯ  เขา้รว่มประชุมแทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

1.2 เพือความปลอดภัยต่อสขุอนามัย และลดโอกาสและความเสยีงในการแพร่ระบาดของ
COVID-19 จากความแออัดของผูเ้ขา้ประชมุในวันประชมุ บรษัิทฯ จงึขอความร่วมมอืมายังท่านผูถ้อืหุน้    
โปรดพจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษัิทฯ เขา้รว่มประชุม 
แทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

ทังนี เพือรักษาสทิธใินการเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีประชุมสามัญผูถ้อืหุน้  
ไดต้ามกฎหมาย และตามกฎระเบยีบอนืใดทเีกยีวขอ้ง ทา่นผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระ ไดแ้ก่ นายสมัคร เชาวภานันท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการบรหิารความเสยีง  
หรอื นายชาตชิาย โรจนรัตนางกูร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภบิาล
และความรับผดิชอบต่อสังคม หรอื นายอภชิาต ิชนิวรรโณ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หรอื นายกจิจา 
ศรพีัฑฒางกุระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้โดยกรอกขอ้ความ
และลงลายมอืชอืในหนังสอืมอบฉันทะ ตามแบบหนังสอืมอบฉันทะ วธิกีารมอบฉันทะ และขอ้มลูกรรมการอสิระ 
และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ทบีรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะ ทไีดจั้ดสง่ใหแ้กท่า่นผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอื
เชญิประชมุนี หรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตบ์รษัิทฯ (บรษิทัฯ ขอแนะนําใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ซงึท่านสามารถออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระต่าง  ๆเป็นการล่วงหนา้ได)้ พรอ้มแนบหลักฐาน
ประกอบตามทกีําหนด ใสซ่องไปรษณียต์อบรับทบีรษัิทฯ จัดสง่ใหท้่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ 
กลับมาทบีรษัิทฯ ภายในวันศกุรท์ ี19 มนีาคม 2564 ตามทอียูด่ังน ี

เลขานุการบรษัิท 
บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน  
อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 

2. กรณีทา่นผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสง่คาํถามลว่งหนา้เกยีวกบัระเบยีบวาระการประชุม    
บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืทา่นผูถ้อืหุน้สง่คําถามเป็นลายลักษณ์อักษร พรอ้มระบชุอื-นามสกลุ 

เบอรโ์ทรศัพท ์และอเีมล (ถา้ม)ี ตามแบบฟอรม์ทจัีดสง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ และสง่กลับมาทบีรษัิทฯ 
ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนงึภายในวันศกุรท์ ี19 มนีาคม 2564 ดังนี 

2.1 ไปรษณียต์อบรับ: ใสซ่องบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับทบีรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ 
2.2 จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(อเีมล): CS@ratch.co.th 

2.3 โทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ตอ่ 9510-11 
ทังน ีบรษัิทฯ จะดําเนนิการรวบรวมและชแีจงหรอืใหข้อ้มลูเพมิเตมิในทปีระชมุตอ่ไป   

สงิทสีง่มาดว้ย 12 
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3. กรณีทา่นผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  
เพือป้องกันและลดความเสียงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 บรษัิทฯ ขอความร่วมมือ          

ทา่นผูถ้อืหุน้ปฏบิัตติามมาตรการและแนวปฏบิัตทิทีางราชการกําหนดเกยีวกบัการเขา้ประชมุอยา่งเครง่ครัด ดังน ี
3.1 บรษัิทฯ จัดจดุคดักรองเพอืตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย กอ่นเขา้บรเิวณสถานทจัีดประชมุ  

สําหรับท่านทตีรวจวัดอุณหภูมริ่างกาย และมอีณุหภูมติังแต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขนึไป 
และ/หรือ มอีาการเกียวกับระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ไอ จาม มนํีามกู เจ็บคอ หายใจเหนือยหอบ 
ไมไ่ดก้ลนิ หรอืเป็นหวัด หรอืมอีาการทอีาจสงสัยหรอืมคีวามเสยีงตอ่การตดิเชอื COVID-19 บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหท้่านทีอยู่ในกลุ่มเสยีงดังกล่าวเขา้รว่มประชุม อย่างไรก็ตาม ท่านผูถ้อืหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษัิทฯ เขา้รว่มประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  

3.2 ก่อนเขา้และออกจากหอ้งประชุม ทุกท่านจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้และออกจากสถานที
ประชมุตามมาตรการป้องกนัโรคททีางราชการกําหนด เพอืป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

ทงัน ีทุกท่านจะตอ้งเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร ในขณะตอ่แถวทุกจุดในบรเิวณ
สถานทจัีดประชมุ  

3.3 การจดัทนีงัในหอ้งประชุม บรษัิทฯ จะจัดทีนังโดยเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ระหว่างทีนังตามมาตรการทีทางราชการกําหนด โดยจะรองรับผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกนิ 200 คน  
หากจํานวนผูเ้ขา้ประชมุเต็มตามจํานวนดังกลา่วแลว้ ทา่นผูถ้อืหุน้จะไมส่ามารถเขา้พนืทกีารประชมุเพมิเตมิได ้
บรษัิทฯ จงึขอความรว่มมอืใหท้า่นผูถ้อืหุน้พจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชุมแทน ทังนี ท่านผูถ้อืหุน้สามารถตดิตามผลการประชุม ซงึบรษัิทฯ จะเผยแพร ่         
มตกิารประชมุ และรายงานการประชมุ ผา่นชอ่งทางตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ Website บรษัิทฯ ตอ่ไป 

สําหรับทา่นผูถ้อืหุน้ทผี่านการคัดกรองแลว้ และประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2564  บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืทกุทา่นปฏบิัตตินอยา่งเครง่ครัด ดังน ี

- ตดิสตกิเกอรเ์พอืแสดงวา่ไดผ้่านจุดคัดกรองแลว้ 
- สวมหนา้กากอนามัย หรอืหนา้กากผา้ ตลอดเวลาทีเขา้ประชมุ หรอือยูบ่รเิวณ

สถานทจัีดการประชมุ 
- ลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบู ่หรอืแอลกอฮอลเ์จลทไีดจั้ดเตรยีมไวต้ามจุดตา่งๆ  
- หลกีเลยีงการสัมผัสบรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจํ่าเป็น 
- หลกีเลยีงการใช ้สัมผัส สงิของร่วมกับผูอ้นื 
- หากมไีข ้อาการไอ จาม มนํีามกู เจ็บคอ หายใจเหนือยหอบ ไมไ่ดก้ลนิ หรอื เป็นหวัด 

บรษัิทฯ ขอความกรุณาใหท้า่นออกจากหอ้งประชุมและสถานทจีดัประชุมทนัท ี
เพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่สังคมโดยรวม 

3.4 เพอืใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งกระชบั ทา่นผูถ้อืหุน้ทมีขีอ้ซักถามเกยีวกับระเบยีบวาระ
การประชมุ บรษัิทฯ ขอความกรณุาทา่นเขยีนคําถามตวับรรจงลงในแบบฟอรม์ทแีจกใหแ้กท่า่นผูถ้อืหุน้ 
ณ จุดลงทะเบยีน และนําใส่กล่องรบัคําถามทจีดัเตรยีมไว ้หรอืส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ 
ลว่งหนา้กอ่นการพจิารณาระเบยีบวาระนนัๆ เนืองจากบรษัิทฯ ไมไ่ดจั้ดไมโครโฟนสําหรับซกัถาม  
ทังน ีบรษัิทฯ จะจัดเตรยีมปากกาไวบ้รกิารในวันประชมุ และบรษัิทฯ จะดําเนนิการตอบขอ้ซกัถามตามระเบยีบวาระ
ในทีประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีคําถามจํานวนมาก บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการบันทึกคําถาม-คําตอบ      
แนบทา้ยรายงานการประชมุครังนตีอ่ไป 

3.5 ในการประชมุครังนี บรษัิทฯ ไมจั่ดบธูกจิกรรม และไมแ่จกของทรีะลกึ แตบ่รษัิทฯ จะจัดเตรยีม
อาหารบรรจุกล่องและนําดมืบรรจุขวดไวบ้รกิาร ทังนี ขอความร่วมมอืไม่รับประทานอาหารภายในบรเิวณ
พนืทจัีดการประชมุ 

นอกจากนี เนืองจากสถานการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระยะเฝ้าระวังเป็นพเิศษ บรษัิทฯ อาจมคีวามจําเป็น 
ตอ้งปรับเปลยีนการดําเนินการใดๆ เพือใหส้อดคลอ้งกับมาตรการและแนวปฏบิัตทิหีน่วยงานภาครัฐ     
ทเีกยีวขอ้ง ทอีาจมกีารกําหนดเพมิเตมิในภายหลัง ทังนี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้การปรับเปลยีน
การดําเนนิการดังกลา่วทอีาจจะมขีนึผา่นชอ่งทางอนืใดตามทบีรษัิทฯ เห็นสมควร 

บรษิทัฯ กราบขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสน ี 


