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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุน้สว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเปน็กรรมการบรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ 

สำหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 
ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

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

 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นนโยบาย 
ที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรอง
ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังน้ี 

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้  

 1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ 

1.2.1 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น และถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนดังกล่าว
ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

1.2.2 สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

 1.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 1.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นในปีน้ัน 

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่
กำหนดในข้อ 1.2 แต่ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1  
ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ 
และ/หรือ ไม่นำเสนอช่ือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวน้ัน ให้ที่ประชุมพิจารณา 
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ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
  (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

  (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 
  (3) เรื่องที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว 
(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจท่ีบริษัทฯ จะดำเนินการได้ 
(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องน้ันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 
(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 

 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1) ผู ้ถ ือหุ ้นที ่ม ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
(แบบ สว.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับน้ี โดยให้จัดทำ 1 แบบต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้บริษัทฯ 
ตามที่กำหนดในข้อ 4. (1) พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และ
หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดในข้อ 4. (2)  

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท
จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู ้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะ 
เข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 

(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจำปี 2566 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และจะระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม 
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ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท

มหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(1) มีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต 
(6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(7) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจ ในการจัดการของหน่วยงานอ่ืน 
(8) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
(9) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัทฯ กำหนด 
(10) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ 
(11) ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในองค์กรอื่น ในลักษณะที่มี 

ผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  ไม่ว่าจะทำ
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน  

 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้
แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ (แบบ สก.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้จัดทำ 1 แบบต่อ
การเสนอชื่อกรรมการ 1 คน ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ 
ตามที่กำหนดในข้อ 4. (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา
และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กำหนด
ในข้อ 4. (2)   
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(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท
จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน 
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ถือเป็นที่สุด 

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน หรือ 
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไป 
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.ratch.co.th และจะระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม 

ข้อ 4.  การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ 

(1)  ผู้ถือหุ ้นสามารถส่งแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร 
ที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cs@ratch.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ
แบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัท บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2565 

(2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนำส่งพร้อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้แก่ กรณีที่ผู ้ถือหุ้น 
เป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีที ่ผู ้ถือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็น 
กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน 
และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และ
หลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย 
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัทฯ  

 


