การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้ า โดยมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.ระยะเวลาการใช้สิทธิ
1.1 การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.2 การเสนอคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
2.คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ
2.1 การเสนอวาระการประชุม
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายของบริษทั ซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ณ วันทีเ่ สนอวาระการประชุมและวันกาหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date)
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษทั ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและวันกาหนดสิทธิ
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date)
2.3 การเสนอคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริษัท ณ วันทีเ่ สนอคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่นๆ และวันกาหนดสิทธิ เพื่อเข้าร่วมการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date)
3.วิ ธีการการเสนอเรือ่ ง
ผูถ้ อื หุน้ ที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และ/หรือ เสนอคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยดาเนินการดังนี้
3.1 การเสนอวาระการประชุม
กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ ก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ ข แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565”
(2) ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ ค แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

3.3 การเสนอคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผูถ้ อื หุน้ ระบุช่อื -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จานวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง พร้อมคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่นๆ ผ่านช่องทาง
ทีบ่ ริษทั กาหนด
4.ช่องทางการนาส่งเอกสาร
4.1 การเสนอวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ทาหนังสือแจ้งเรื่องทีจ่ ะเสนอตามแบบทีก่ าหนด รวมทัง้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน
และถูกต้อง นาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจะต้องส่งถึงบริษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เลขานุการบริษทั
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 ชัน้ 11UP อาคาสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
4.2 การเสนอคาถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งได้ถงึ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) ทางไปรษณียล์ งทะเบียน (ตามข้อมูลข้างต้น)
(2) ทางอีเมลที่ irthani@thani.co.th
5.เงื่อนไขในการพิ จารณา
5.1 การเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่องทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการ หรือไม่เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือการกากับกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(2) เรื่อ งที่เกี่ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติข องบริษั ท และข้อ เท็จ จริง ที่ก ล่ า วอ้า งโดยผู้ ถือ หุ้ น มิได้ แ สดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่อ งที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ คยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ในรอบ 12 เดื อ นที่ ผ่ า นมาและ
เรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับ สนุ นด้วยคะแนนเสีย งน้ อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิท ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
เว้นแต่ ขอ้ เท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่ อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อน
(4) เรื่องเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นเฉพาะ
(5) เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการได้
(6) เรื่องทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษทั ทีก่ าหนดตามข้อ (1) ถึงข้อ (4)
(7) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั ขอสงวนสิทธิพจิ ารณาเฉพาะข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ มูลและเอกสารหลักฐานทีค่ รบถ้วนและถูกต้อง
ตามที่บ ริษั ท ก าหนด และบุ ค คลที่ถู ก เสนอชื่อ เป็ นบุ ค คลที่มีคุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย
และประกาศของหน่วยงานทางการทีก่ ากับดูแลบริษทั รวมทัง้ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามนโยบายของบริษทั

เอกสารแนบ ก

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
1.ข้อมูลทัวไปของผู
่
ถ้ ือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / อื่นๆ ) :
ที่อยูป่ ัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่
หมู่บา้ น / อาคาร
หมู่ท่ี
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)

2.จานวนหุ้นที่ถือครอง :

ณ วันที่

3.เรือ่ งที่เสนอ :
วัตถุประสงค์ :
รายละเอียด :

[ ] เพื่อทราบ

เอกสารประกอบ : .

[ ] มีเอกสารประกอบ จานวน

[ ] เพื่ออนุมตั ิ

[ ] เพื่อพิจารณา

หน้า

[ ] ไม่มเี อกสารประกอบ

4.เอกสารประกอบการพิจารณา
4.1 เอกสารของผูถ้ อื หุน้ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
- กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
4.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือสาเนาใบหุน้
4.3 เอกสารประกอบวาระการประชุม (ถ้ามี)
5.คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิม่ เติม ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ
(

ผูถ้ อื หุน้
)
วันที่

หมายเหตุ :
- กรณีผถู้ อื หุน้ หลายคนร่วมกันเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ ก และรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
- กรณีผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรือ่ ง ผูถ้ อื หุน้ ต้องกรอกเอกสารแนบ ก จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 เรือ่ งทีเ่ สนอ

เอกสารแนบ ข

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565
1.ข้อมูลทัวไปของผู
่
ถ้ ือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / อื่นๆ ) :
ที่อยูป่ ัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่
หมู่บา้ น / อาคาร
หมู่ท่ี
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)

2.จานวนหุ้นที่ถือครอง :

ณ วันที่

3.รายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเพือ่ เข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ :
4.เอกสารประกอบการพิจารณา
4.1 เอกสารของผูถ้ อื หุน้ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
- กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
- กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
4.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือสาเนาใบหุน้
4.3 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
5.คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ
(

ผูถ้ อื หุน้
)
วันที่

หมายเหตุ :
- กรณีผถู้ อื หุน้ หลายคนร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ ข และ
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
- กรณีผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ อื หุน้ ต้องกรอกเอกสารแนบ ข จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ราย

เอกสารแนบ ค
รูปถ่ายสี
ขนาด 2 นิ้ว
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565

1.ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
เลขประจาตัวประชาชน
เลขทีห่ นังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)

(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร

2.วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

3.สัญชาติ

เพศ

4.ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่
หมู่ท่ี
ถนน
อาเภอ / เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

หมู่บา้ น / อาคาร
ตรอก / ซอย
ตาบล / แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
E-mail

5.จานวนหุน้ ของบริษทั (“THANI”) ทีถ่ อื ครอง :
6.สถานภาพการสมรส :

[ ] โสด
[ ] หย่าร้าง

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส
เลขประจาตัวประชาชน
เลขทีห่ นังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
จานวนหุน้ ของบริษทั (“THANI”) ทีถ่ อื ครอง

)
)

ปี

ณ วันที่
[ ] สมรส (จดทะเบียน)
[ ] สมรส (ไม่จดทะเบียน)
[ ] หม้าย
(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
สัญชาติ

7.บุตร/บุตรบุญธรรม
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัวประชาชน/
เลขที่หนังสือเดิ นทาง

สัญชาติ

วัน/เดือน/ปี เกิ ด

จานวนหุ้นของบริษทั
(“THANI”) ที่ถือครอง

8.ประวัตกิ ารศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ระดับการศึกษา

กลุ่มคุณวุฒิ

ปี ที่สาเร็จการศึกษา

9.ประสบการณ์การทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน

ประเภทธุรกิ จ

ตาแหน่ งงาน

ระยะเวลา

10.ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั

11.การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษทั บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกีย่ วข้องกับบริษัท ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
(ในกรณีทม่ี สี ว่ นได้เสียโดยตรง หรือโดยอ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจานวนเงินโดยชัดแจ้ง)

12.การถือหุน้ หรือร่วมเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกับ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (ในกรณีท่มี ี
การถือหุน้ โปรดระบุช่อื บริษัท จานวนหุน้ ที่ถอื คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษทั ทีถ่ ือหุ้ นว่าเป็ นบริษัท
ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการร่วมโปรดระบุช่อื บริษทั และ สถานภาพของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมเป็ นกรรมการ
ว่าเป็ นบริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)

13.การถือหุน้ หรือเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (โปรดระบุช่อื ห้างหุ้นส่วน/บริษัท จานวนหุน้ ทีถ่ ือ คิดเป็ น
ร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจทีด่ าเนินการ)

14.เอกสารประกอบการพิจารณา (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
- สาเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
- สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒทิ างการศึกษา
- ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสจู น์คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม (ถ้ามี)
15.คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นบุคคลที่ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั และยินยอมให้บริษทั ทาการเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่ วยงานทางการ
เพื่อประโยชน์ในการขอความเห็นชอบตามกฎหมาย รวมถึง เปิ ดเผยข้อมูลในวาระเสนอผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระหรือแต่งตัง้ กรรมการใหม่ (แล้วแต่ กรณี) ในเอกสารการประชุมทีเ่ สนอผูถ้ อื หุน้ รวมถึงขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบทีย่ ่นื มาพร้อมกันนี้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(

)
วันที่

หมายเหตุ : กรณีช่องว่างในการระบุขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถจัดพิมพ์เอกสารเพิม่ เติมได้

