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หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุม  

และ/หรือ เสนอชือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ 

สําหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2565 

ของบริษทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 

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

 ด้วยตระหนักถึงความสาํคัญในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกัน 

ซึงเป็นนโยบายทีสาํคัญในการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ เสนอเรืองเพือคณะกรรมการบริษทัฯ 

พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้า สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 และเพือให้การปฏิบัติมีความโปร่งใส

และเป็นไปเพือประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้กาํหนดขันตอนและ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลันกรองระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การแต่งตังกรรมการบริษัทฯ  

ทผีู้ ถือหุ้นเสนอ ดังนี 

ขอ้ 1. คุณสมบติัของผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม  

และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพอืเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 ผู้ ถือหุ้นทจีะเสนอเรืองเพือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี 

 1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด้  

 1.2 สดัส่วนการถือหุ้นขันตาํ 

1.2.1  สัดส่วนการถือหุ้นขันตําไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น และถือหุ้นบริษัทฯ      

ในสดัส่วนดังกล่าวต่อเนอืงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

1.2.2  สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด

ของบริษัทฯ  

 1.3 ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นทกีาํหนดในข้อ 1.2 ในวันทเีสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ 

เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 1.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกาํหนดในข้อ 1.2 ในวัน Record Date เพือกาํหนดสิทธิ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนัน 

อนึง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชือผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพือกาํหนดสิทธิ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปีนัน (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.4) แล้วไม่พบชอืผู้ถือหุ้น
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ตามข้อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามทกีาํหนดในข้อ 1.2 แต่ระเบียบวาระการประชุมทเีสนอ หรือชือบุคคล     

ทีเสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนัน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาระเบียบวาระการประชุมทีเสนอ และ/หรือ ไม่นาํเสนอชือบุคคลทีเสนอ

โดยผู้ ถือหุ้นดังกล่าวนัน ให้ทปีระชุมพิจารณา 

ขอ้ 2. หลกัเกณฑก์ารเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

 2.1 เรืองทีจะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

  (1) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานทีกํากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติทปีระชุมผู้ ถือหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ 

  (2) เรืองทไีม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

  (3) เรืองทเีป็นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เรืองทีเป็นอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที

ก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(5) เรืองทบีริษัทฯ ได้ดาํเนินการแล้ว 

(6) เรืองทอียู่นอกเหนืออาํนาจทบีริษัทฯ จะดาํเนินการได้ 

(7) เรืองทผีู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อทปีระชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน

ทีผ่านมา และเรืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงทีน้อยกว่าร้อยละ 10  

ของจาํนวนหุ้นทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ โดยทข้ีอเทจ็จริงในเรืองนัน

ยังไม่ได้เปลยีนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ 

(8) เรืองทผีู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

(9) เรืองทเีสนอโดยผู้ถือหุ้นทมีีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 

 2.2 ขนัตอนในการพิจารณา 

 (1) ผู้ ถือหุ้นทมีีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทาํหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี (แบบ สว.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี  โดยให้จัดทาํ 1 แบบต่อเรือง      

ทเีสนอ 1 เรือง ส่งให้บริษัทฯ ตามทีกาํหนดในข้อ 4. (1) พร้อมข้อมูลประกอบ

ทจีะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามทีกาํหนด

ในข้อ 4. (2)  

 (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลันกรองในเบืองต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดําเนินการแก้ไขก่อน
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นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม

ทผีู้ถือหุ้นเสนอ ซงึจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณาเป็นอย่างอนื  ทงัน ีคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นทสีดุ 

 (3) เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 (4) เรืองทไีม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัทหีลังการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทาํการถัดไป พร้อมทงัชีแจงเหตุผลผ่านช่องทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ที www.ratch.co.th 

และแจ้งทปีระชุมผู้ ถือหุ้นอกีครังในวันประชุม 

ขอ้ 3. หลกัเกณฑก์ารเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 3.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

  บุคคลทไีด้รับการเสนอชือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแล

กิจการทดีีของบริษทัฯ  ซงึรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี 

(1) มีอายุไม่เกนิ 72 ปีบริบูรณ์ 

(2) ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกนิกว่า 3 แห่ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

(5) ไม่เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทสีดุให้จาํคุกในความผิดเกยีวกับทรัพย์

ทไีด้กระทาํโดยทุจริต 

(6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท ี

(7) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้ จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอํานาจ             

ในการจัดการของหน่วยงานอืน 

(8) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิน 

หรือผู้บริหารท้องถิน 

(9) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบัติอืน ทงัน ีตามที

บริษทัฯ กาํหนด 
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(10) ต้องอุทศิเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทเีพือประโยชน์สงูสุด

ของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าทีและพร้อมทีจะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ 

อย่างสมาํเสมอ 

(11) ไม่กระทาํการใดอนัมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอืน 

ในลักษณะทมีีผลบันทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือประโยชน์ให้บุคคล

หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน  

 3.2 ขนัตอนในการพิจารณา 

 (1) ผู้ถือหุ้นทมีีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทาํหนังสือเสนอชือบุคคลซึงมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการ (แบบ สก.)         

แนบท้ายหลักเกณฑฉ์บับนี  โดยให้จัดทาํ 1 แบบต่อการเสนอชือกรรมการ 1 คน 

ให้บุคคลทไีด้รับการเสนอชือลงชือยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามทีกาํหนด 

ในข้อ 4. (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา

และประวัติการทาํงานของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ  ข้อมูลประกอบเพิมเติม           

ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ

หลกัฐานการถือหุ้นบริษทัฯ ตามทกีาํหนดในข้อ 4. (2)   

 (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้น  หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดําเนินการแก้ไข 

ก่อนรวบรวมนาํเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

เว้นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณาเป็นอย่างอนื ทงัน ีคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นทสีดุ 

 (3) บุคคลทผ่ีานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชือในระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 (4) บุคคลทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด

ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัทหีลังการประชุม

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หรือในวันทาํการถัดไป  พร้อมทงัชีแจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท ีwww.ratch.co.th และแจ้งทปีระชุมผู้ถือหุ้น

อกีครังในวันประชุม 

ขอ้ 4.  การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 

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

ได้ทางโทรสารทีหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510 หรือทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ท ี

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

ทเีลขานุการบริษัท  บริษัท ราช กรุ๊ป  จาํกัด (มหาชน) เลขท ี72 ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน 

อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 

(2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ทต้ีองนาํส่งพร้อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้แก่ กรณีที

ผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐาน 

ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง และกรณีทผีู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสาํเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล และ

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือหนังสอืเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผู้ มีอาํนาจทไีด้ลงชือในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีทผีู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล

เป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. 

ให้ครบถ้วนทงั 3 ส่วน และลงชือไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายท ี2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูล

เฉพาะส่วนที 1 และส่วนที 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชือไว้เป็นหลักฐานทุกราย  

แล้วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลกัฐานการถือหุ้นและสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกต้องของผู้ ถือหุ้นทุกราย พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา 

(ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกนัส่งให้บริษัทฯ  

 


