
 

1 

 

1 April 2016 

Subject: Notice of the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting 

To: Shareholders 

Enclosures: 1. Copy of the minutes of the 2015 Extraordinary General Shareholders’ Meeting 

 2. CD-ROM of Annual Report comprising copies of the financial statements of the 

Company in respect of 2015 ended as at 31 December 2015 and the Annual Report 

of Board of Directors 

 3. Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been 

nominated for re-appointment as directors for another term 

 4. Information of the members of Audit Committee who may be authorised by 

shareholders to be their Proxies at the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting 

 5. The Company’s Articles of Association specifically related to shareholders’ 

meeting and voting 

 6. List of documents and evidence verifying the identity of shareholder which a 

shareholder or its proxy shall present on the date of the shareholders’ meeting 

 7. Map of the venue of the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting 

 8. Proxy form 

NOTICE is hereby given that the 2016 Annual General Meeting of Shareholders of Raimon Land Public 

Company Limited (2016 AGM) be held on Monday 25 April 2016, at 9:30 a.m., at Ballroom, Ground 

Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, 

Bangkok 10330 to consider the following agendas: 

Agenda item no.1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2015 

Facts and rationale 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on 29 May 2015, a 

copy of the minutes of which has been submitted to the Stock Exchange of 

Thailand (“SET”) within 14 days from the date of the meeting pursuant to the 

relevant laws.  The Company has also disseminated such minutes via the 

Company’s website for another means of access by shareholders.  In this regard, it 

appears that no shareholder opposed or requested for any amendment to such 

minutes, the details of which are as per Enclosure No. 1. 

Board’s opinion 

The Board recommends that the minutes of the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No. 1/2015 held on 29 May 2015 be proposed to the 2016 AGM 

for further certification. 

Agenda item no. 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results and the 

Annual Report of the Board of Directors in respect of the fiscal year ended 

as at 31 December 2015 

   Facts and rationale 

Under Section 127 of the Public Companies Act B.E. 2535, the Company shall 

submit the Annual Report of the Board of Directors to the public companies 

registrar.  The report on the Company’s operating results and the Annual Report 
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of the Board of Directors in respect of the fiscal year ended as at 31 December 

2015 are as per Enclosure No. 2. 

   Board’s opinion 

The Board recommends that the report on Company’s operating results and the 

Annual Report of the Board of Directors in respect of the fiscal year ended as at 

31 December 2015, be proposed to the 2016 AGM for further acknowledgement. 

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements* (statements of financial 

position and statements of comprehensive income) of the Company in 

respect of 2015 ended as at 31 December 2015 

   Facts and rationale  

Under Section 112 of the Public Companies Act B.E. 2535 and Article 43 of the 

Company’s Articles of Association, the Board of Directors shall arrange to have 

statements of financial position and statements of comprehensive income as at 

the end of the Company’s fiscal year audited by the auditor, in order to propose 

to shareholders for further consideration and approval at the annual general 

meeting.  The financial statements (statements of financial position and 

statements of comprehensive income) of the Company in respect of 2015 ended 

as at 31 December 2015 are as per Enclosure No. 2. 

   *Remarks: According to the Accounting Standard No. 1 (2009 amendment) 

regarding the presentation of financial statements, it requires that 

the words "balance sheet" be replaced by “statements of financial 

position” and “profit and loss statements” be replaced by 

“statements of comprehensive income”. 

   Board’s opinion  

The Board recommends that the financial statements (statements of financial 

position and statement of comprehensive income) in respect of 2015 ended as at 

31 December 2015, be proposed to the 2016 AGM for further consideration and 

approval.  

Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the 

distribution of dividend in respect of the Company’s operating results for 

2015 ended as at 31 December 2015 

   Facts and rationale  

Under Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 and Article 46 of the 

Company’s Articles of Association, the Company must allocate part of the 

annual net profit as reserve fund in an amount not less than 5 (five) percent of the 

annual net profit less the sum of accumulated loss brought forward (if any) until 

the reserve fund amounts to not less than 10(ten) percent of the registered capital, 

unless the Articles of Association of the Company or other law provides for a 

greater amount of the reserve fund.  From the financial statements in respect of 

the previous year, it revealed that the Company has annual net profit of THB 

776,309,916 (Baht Seven Hundred and Seventy Six Million and Three 

Hundred and Nine Thousand Nine Hundred and Sixteen) in respect of the 

separate financial statement.  Thus, the Company views that part of annual profit 
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in the amount of THB 39,000,000 (Baht Thirty Nine Million) (equivalent to 

approximately 5 percent of annual net profit) be allocated as legal reserve and the 

dividend in respect of the Company’s operating results for 2015 ended as at 31 

December 2015, at the rate of Baht 0.055 per shares, totaling approximately THB 

196,651,598 (Baht One Hundred and Ninety Six Million Six Hundred and 

Fifty One Thousand Five Hundred and Ninety Eight), be paid to the 

Company’s shareholders on 24 May 2016, provided that Tuesday 3 May 2016 is 

fixed as the record date for determining the names of the shareholders who are 

entitled to receive dividend and Wednesday 4 May 2016 is fixed as the closing 

date of the share register book for gathering the shareholders’ names in 

accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. 

The Company has a policy to pay dividend in form of cash of not more than 50 

per cent of net profit after tax and legal reserve when the Company has profit and 

no accumulated loss. 

 Board’s opinion   

The Board recommends that (1) the appropriation of net profit in the amount of 

THB 39,000,000 (Baht Thirty Nine Million Only) (equivalent to approximately 

5 per cent of annual net profit in respect of separate financial statements) as legal 

reserve, and (2) the distribution of the dividend in respect of the Company’s 

operating results for 2015 ended as at 31 December 2015, at the rate of Baht 

0.055 per shares, totaling approximately THB 196,651,598 (Baht One Hundred 

and Ninety Six Million Six Hundred and Fifty One Thousand Five Hundred 

and Ninety Eight), according to the above details, be proposed to the 2016 

AGM for further consideration and approval.  The percentage of dividend paid 

by the Company compared with the net profit according to the separate financial 

statements equals to 25 percent, which is consistent with the Company’s 

dividend policy as per the details above. 

Table of comparison of the dividends in relation to the operating results of 2013 

to 2015 

Details of dividend payment 
2015  

(as proposed) 
2014 2013 

1. Net profit (Baht) 776,309,916 1,832,170,414 (60,627,219) 

2. Number of the Company's issued 

shares (Shares) 

3,575,483,607 3,575,424,125 3,575,424,125 

3. Amount of dividend per share 

(Baht) 

0.055 - - 

4. Total amount of dividends paid 

(Baht) 

196,651,598 - - 

5. Percentage of the net profit 

according to the separate financial 

statements (%) 

25% - - 

 The right to receive the dividend is uncertain unless the 2016 AGM grants its 

approval 
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Agenda item no. 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who retire by 

rotation for another term 

   Facts and rationale  

Under Section 71, paragraph two of the Public Companies Act B.E. 2535 and 

Article 16 of the Company’s Articles of Association, at every annual general 

shareholders’ meeting, one-third (1/3) of the directors, or if it is not a multiple of 

three, then the number nearest to one-third (1/3) shall retire from office.  There 

must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and 

second years following the conversion into a Public Company.  In subsequent 

years, the directors who occupy the position for the longest period must retire by 

rotation.  At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, the directors 

who shall retire by rotation are as follows: 

1. Mr. Lee Chye Tek Lionel 

2. Mr. Tan Chin Kwang Johnson; and 

3. Mr. Sataporn Amornvorapak 

Details of the said directors are as per Enclosure No. 3. 

The selection of persons to serve on the Board of Directors of the Company had 

not been made through the procedures of the Nominating Committee.  The 

selection process was at the mutual discretion of the Company’s Board of 

Directors, which selected suitable candidates whose qualifications met the 

requirements provided under the Public Companies Act B.E. 2535 and the 

notifications of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the SET.  

The Board of Directors had considered the qualifications of each of such 

directors in all respects and was of the view that these 3 directors who would 

retire by rotation were qualified in term of educational background, knowledge, 

capability, experience and past performance rendered as the Company’s 

directors, which were beneficial to the Company. 

   Board’s opinion   

In order to continuously manage the operation of the Company, the Board 

recommends the re-appointment of Mr. Lee Chye Tek Lionel, Chairman of the 

Board of Directors, Audit Committee, Mr. Tan Chin Kwang Johnson and  

Mr. Sataporn Amornvorapak as the Company’s directors for another term,  be 

proposed to the 2016 AGM for further consideration and approval. 

Agenda item no. 6 To determine the directors’ remuneration for 2016 

Facts and rationale  

The directors’ remuneration for 2016 is determined for not more than THB 

7,000,000 (Baht Seven Million Only), whereby the Board of Directors shall be 

authorized to allocate the monetary remuneration in favour of the directors for 

the year 2016 as deemed appropriate, provided that; in considering the 

determination of the directors’ remuneration, the Remuneration Committee shall 

consider the results of the Company’ performance of previous year together with 

the comparison and the referenced business of same nature as well as an average 
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of the directors’ remuneration of other businesses with the same size and the 

growth of business and profit of the Company. 

Board’s opinion  

The Board recommends that the directors’ remuneration for 2016 for not more 

than THB 7,000,000 (Baht Seven Million Only), whereby the Board of 

Directors shall be authorized to allocate the monetary remuneration in favour of 

the directors for 2016 as deemed appropriate, be proposed to the 2016 AGM for 

further determination. 

Table of Comparison of the Directors’ Remuneration For 2016 and 2015 

Type of 

Remuneration 

Y 2016 

(as proposed) 
Y 2015 

Amount of 

Directors’ 

Remuneration 

(Baht) 

Names of Director 

Remuneration 

Received 

(Baht) 

Monetary 

Remuneration 

(Baht) 

Not more than 

THB 7,000,000 

(Baht Seven 

Million Only) 

 

Mr. Pradit Phataraprasit  1,6700,00 

Mr.  Kitti Gajanandana  967,000 

Mr. Roland Pang Tze Vui - 

Mr. Tan Chin Kwang Johnson - 

Mr. Lee Chye Tek Lionel - 

Mr. Lee Chye Cheng Adrian - 
Ms. Nuch Kalyawongsa - 

Mr. Sataporn Amornvorapak - 

Mr. Siri Garnjarerndee 847,000 

  Total  3,485,000 

 

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and 

the auditors’ remuneration for the year 2016 

   Facts and rationale  

Under Section 120 of the Public Companies Act B.E. 2535, it requires that in  

year, the annual general shareholders’ meeting shall appoint the Company’s  and 

determine the auditor’s remuneration.  The existing auditors may be reappointed. 

In addition, under the Notification of the Securities and Exchange Commission 

No. Kor Jor. 39/2548 Regarding the Rules, Criteria and Procedures for 

Disclosures of Financial Status and the Results of the Performance of the 

Company Issuing Securities (No. 20), and the Notification of the Capital Market 

Supervisory Board No. Tor Jor. 11/2552 Regarding the Rules, Criteria and 

Procedures for Disclosures of Financial Status and the Results of the 

Performance of the Company Issuing Securities, the Company shall arrange for 

the rotation of the auditor(s) if such auditor(s) have performed their duties for 5 

consecutive accounting years, whereby the Company is not required to engage a 

new audit firm.  The Company may appoint any other auditors in the original 

audit firm to replace the existing auditors. 
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The Audit Committee has considered and recommended to the Board of 

Directors to appoint Mr. Narong Puntawong, Certified Public Accountant No. 

3315 and/or Mr. Supachai Phanyawattano, Certified Public Accountant No. 

3930 and/or Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn, Certified Public Accountant No. 

4523, of EY Office Ltd. as the Company’s auditors for 2016, and to fix the 

auditors’ remuneration of not more than Baht 1,580,000 (Baht One Million Five 

Hundred and Eighty Thousand Only) per annum, provided that Mr. Narong 

Puntawong and Mr. Supachai Phanyawattano have not certified the Company’s 

financial statements as its auditors and Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn is 

intended to be the auditor who will performed the duties and certify the 

Company’s financial statements for 2016.  All of the above auditors have neither 

relationship with nor interests in the Company, its management, major 

shareholders or any related parties thereof.  Therefore, they are independent to 

examine and able to express an unbiased opinion on the financial position 

statements of the Company.  Their performances were sound and satisfactory and 

their qualifications are not contrary to the SET regulations. 

Board’s opinion 

The Board recommends that the appointment of Mr. Narong Puntawong, 

Certified Public Accountant No. 3315 and/or Mr. Supachai Phanyawattano, 

Certified Public Accountant No. 3930 and/or Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn, 

Certified Public Accountant No. 4523, of EY Office Ltd. as the Company’s 

auditors for 2016 and the auditors’ remuneration of not more than Baht 

1,580,000 (Baht One Million Five Hundred and Eighty Thousand Only) per 

annum. 

Table of Comparison Between the Auditors' Remuneration  

for the Years 2016 and 2015 

Auditors'  

emuneration 

Fiscal Year 2016 

(Baht) 

Fiscal Year 2015 

(Baht) 

1. Auditing fee Not more than 1,580,000 Not more than 1,520,000 

2. Other service expenses - - 
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Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital 

by cancelling authorized but unissued shares and the amendment to Clause 

4. of the Company’s Memorandum of Association so as to reflect the capital 

reduction   

    Facts and Rationale 

Section 136 and 140 of the Public Companies Act B.E. 2535 require that the 

Company’s reduces its capital by cancelling authorized but unissued shares, 

which were not reserved for the exercise of warrants or conversion of convertible 

debentures, before capital increase.  The Company’s current registered capital 

and paid-up capital are as follows: 

 The Company’s registered capital equals to Baht 5,809,676,871 divided 

into 5,809,676,871 shares at the par value of Baht 1 each. 

 The Company’s paid up capital of Baht 3,575,483,607 divided into 

3,575,483,607 at the par value of Baht 1 each.   

As a result, the Company has 2,234,193,264 authorized but unissued shares at the 

par value of Baht 1 each, which were allotted for the following purposes: 

(1) 357,541,529 shares at the par value of Baht 1 each, allotted to reserve for 

the general mandate for offering to the specified investor(s) by way of 

private placement in accordance with the Notification of the Capital 

Market Supervisory Board No. ThorJor. 28/2551 (and its amendment) 

regarding Applications and Permissions for Offer of New Shares in 

accordance with the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2015 held on 29 May 2015; 

(2) 893,780,833 shares at the par value of Baht 1 each, allotted to reserve for 

the exercise of warrants to purchase ordinary shares in the Company 

issued and offered to the Company shareholders by way of rights issue 

no. 3 (RML-W3) in accordance with the 2012 Annual General Meeting 

of Shareholders held on 25 April 2012; 

(3) 89,000,000 shares at the par value of Baht 1 each, allotted to reserve for 

the exercise of warrants to purchase ordinary shares in the Company 

issued and offered to the Company’s directors and/or employees under 

employee stock option plan (RML-WB) in accordance with the  

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on 1 

November 2013; 

(4) 893,870,902 shares at the par value of Baht 1 each, allotted to reserve for 

the exercise of warrants to purchase ordinary shares in the Company 

issued and offered to the Company shareholders by way of rights issue 

no. 4 (RML-W4) in accordance with the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No. 1/2015 held on 29 May 2015. 

However the Company has not proceeded with the private placement offering of 

357,541,529 shares under (1) and the number of 893,780,833 units of RML-W3 

has become expired (the total issued RML-W3 equals to 893,840,315 units and 

59,482 units were exercised, therefore the number of 893,780,833 units of  

RML-W3 remains unexercised).  Therefore, the number of 357,541,529 shares 
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under (1) and 893,780,833 reserved shares in relation to RML-W3 under (2), 

totaling 1,251,322,362 shares, are no longer required.   

As such, the Company will reduce its registered capital by cancelling 

1,251,322,362 authorised but unissued shares under (1) and (2) above before its 

capital increase and, the Company is also required to amend Clause 4 of the 

Company’s Memorandum of Association so as to reflect the capital reduction 

according to the following details: 

Clause 4 Registered capital 4,558,354,509 Baht (Baht Four thousand five 

hundred and fifty eight 

million three hundred and 

fifty four thousand five 

hundred and nine) 

 Divided into 4,558,354,509 Share (Four thousand five hundred 

and fifty eight million three 

hundred and fifty four 

thousand five hundred and 

nine share) 

 Par value each share 1 Baht (Baht One) 

 Classified into    

 Ordinary shares 4,558,354,509 Share (Four thousand five hundred 

and fifty eight million three 

hundred and fifty four 

thousand five hundred and 

nine share) 

 Preference shares - Share (-) 

    Board’s opinion 

The Board recommends that the reduction of the Company’s registered capital by 

cancelling 1,251,322,362 authorized but unissued shares at the par value of Baht 

1 each from the existing registered capital of Baht 5,809,676,871 to be the new 

registered capital of Baht 4,558,354,509, divided into 4,558,354,509 shares at the 

par value of Baht 1 each and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association so as to reflect such capital reduction, according to 

the above details, be proposed to the 2016 AGM for further consideration and 

approval. 

 

Agenda item no. 9 Other business (if any) 
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We hereby invite you to attend the Meeting on the date, time and venue as stated above.  Any shareholder 

who wishes to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf at the Meeting is kindly requested to 

complete the attached proxy form and submit the completed proxy form to the Chairman of the Meeting 

before attending the Meeting.  Thank you. 

       Yours faithfully, 

Raimon Land Public Company Limited 

 
 

(Miss Nuch Kalyawongsa) 

     Executive Director 

 

Remarks: 
 

1. Any shareholder who cannot attend the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting by 

himself/herself may appoint Mr. Pradit Phataraprasit or Mr. Kitti Gajanandana, the Directors 

and the members of Audit Committee of the Company, as proxy to attend and vote on his/her 

behalf at the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting by sending the duly completed proxy 

form to Raimon Land Public Company Limited at No. 62 Langsuan Road, 22nd Floor,  

Unit 2201-3, The Millennia Tower, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 

10330. (Proxy Form and the information of the members of Audit Committee of the Company who 

may be appointed by the shareholders to attend and vote on his/her behalf at the 2016 Annual 

General Shareholders’ Meeting are as per Enclosure Nos. 4 and 8). 

 

2. Any shareholders who wish to receive the 2015 Annual Report in publication form may contact 

Khun Nadda Saecheang at Telephone Number 02 651 9601-4. 



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



Enclosure 2



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 
Mr. Lee Chye Tek Lionel 

อายุ  
Age 

43 ปี 
43 years 

สัญชาติ  
Nationality 

สิงคโปร์ 
Singaporean 

ต าแหน่งในบริษัท 
Position 

กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive Director/Remuneration & Nomination Committee Member/Risk Management 
Committee Member 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Educational background 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเวสเทิร์น ซิดนีย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
Graduate Diploma Business Administration, Western Sydney International College 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
Training relating to role and duties of 
director 

ไมมี่ 
None 

ประสบการณ์การท างาน 
Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร/กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive 
Director/Remuneration & 
Nomination Committee 
Member/Risk Management 
Committee Member 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการผู้จดัการ 
Managing Director 

บจ. เอซรา โฮลดิง้/ธุรกิจด้านพลงังาน 
Ezra Holdings Limited/Energy business 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการ 
Director 

 บจ. เดอะ ริเวอร์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
The River Co., Ltd/Real estate 

 บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี/้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Taksin Properties Co., Ltd/Real estate 

 บจ. คอนเท็มโพราร่ี พร็อพเพอร์ตี/้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Comtemporary Property Co., Ltd/Real 
estate 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

 บจ. ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์/ธุรกิจ
บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ 
Raimon Land Planner Co., 
Ltd/Management of business 
rehabilitation plan 
 

 บจ. ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอป
เม้นส์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Park View Developments 
Co., Ltd/Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ เรสซิเด้นซ์/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Residence Co., Ltd/ 
Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ ยนิูกซ์/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Unixx Co., Ltd/ Real 
estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Development Co., Ltd/ 
Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเซส/ธุรกิจ
บริการ 
Raimon Land Services Co., 
Ltd/Services business 

 บจ. ไรมอน แลนด์ เอกมยั/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Ekamai Co., Ltd/ Real 
estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
(สิงคโปร์)/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Development 
(Singapore) Co., Ltd/ Real estate 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

 บจ. ไรมอน แลนด์ พร็อพเพอร์ตีส์้ 
(สิงคโปร์) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Properites (Singapore) 
Co., Ltd/ Real estate 

 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2556 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน 
Appointed as the Company’s director on 1 February 2013 and being the director of the 
Company for 3 years and 2 months 

การถือครองหุ้นในบริษัท 
Shareholding in the Company 

 RML = 893,000,000 (24.98%) 
 RML-W4 = 123,250,000 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Being Director / Executive in Other 
Companies which may have conflict of 
interest with the Company 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  
Relationship with companies or its 
subsidiaries or juristic persons which 
may have conflict of interest in past 2 
years 

ไมมี่ 
None 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา  
Direct or indirect interest in any entity 
with which the company or its 
subsidiary is a party to an agreement 
 

ไมมี่ 
None 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 
Number of meetings attended in 2015 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                  5/10 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 2015 5/10          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไมมี่ 
None 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
   นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน 
Mr. Tan Chin Kwang Johnson 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน 
Mr. Tan Chin Kwang Johnson 

อายุ  
Age 

55 ปี 
55 years 

สัญชาติ  
Nationality 

สิงคโปร์ 
Singaporean 

ต าแหน่งในบริษัท 
Position 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Chief Executive Officer/Executive Director/ Risk Management Committee Member 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Educational background 

เศรษฐศาสตร์และสงัคมวิทยาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสิงคโปร์ (เกียรตินิยม) 
Bachelor of Arts and Social Science Economics, National University Singapore (Honors) 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
Training relating to role and duties of 
director 

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 175/2013 
Director Certification Program (DCP 175/2013) 

ประสบการณ์การท างาน 
Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
 
 
Present 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
Chief Executive Officer/ Executive 
Director/ Risk Management 
Committee Member 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
Raimon Land Public Company 
Limited/Real Estate 

 2552 - ปัจจบุนั 
2009 - Present 

ผู้อ านวยการ 
Director 

บจ. ไอบี พาร์ทเนอร์ส/ธุรกิจด้านการลงทนุ 
IB Partners Pte.Ltd./ Investment 

 2552 
 
2009 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และประธาน
ระดบัภมิูภาคฝ่ายวาณิชธนกิจ 
Chief Executive Director/ Regional 
Head of Corporate Finance, SEA 
 

บจ. บีเอ็นพี ปาริบาส แคปปิตลั (สิงคโปร์)/
ธุรกิจด้านการลงทนุ 
BNP Paribas Capital (Singapore) 
Pte.Ltd./ Investment 

 2549 - 2552 
2006 - 2009 

กรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจการเงิน 
Managing Director 

บจ. แมคควอร่ี/ ธุรกิจด้านการลงทนุ 
Macquarie Limited/ Investment 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2556 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว
เป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน  
Appointed as the Company’s director on 01 February 2013 and being the director of the 
Company for 3 years and 2 months 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
   นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน 
Mr. Tan Chin Kwang Johnson 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

การถือครองหุ้นในบริษัท 
Shareholding in the Company 

 RML = 19,282,900 (0.5%) 
 RML-WB = 44,500,000 
 RML-W4 = 4,820,725 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Being Director / Executive in Other 
Companies which may have conflict of 
interest with the Company 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  
Relationship with companies or its 
subsidiaries or juristic persons which 
may have conflict of interest in past 2 
years 

ไมมี่ 
None 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา  
Direct or indirect interest in any entity 
with which the company or its 
subsidiary is a party to an agreement 

ไมมี่ 
None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 
Number of meetings attended in 2015 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                  10/10 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 2015 10/10          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไมมี่ 
None 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn  Amornvorapak 

 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 
Mr. Sataporn Amornvorapak 

อายุ  
Age 

44 ปี 
44 years 

สัญชาติ  
Nationality 

ไทย 
Thai 

ต าแหน่งในบริษัท 
Position 

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive Director/ Risk Management Committee Member  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ศนูย์กลาง 
Master’s Degree of Business Administration  Major Finance, Kasetsart University 
Bachelor’s Degree of Business Administration  Major Accounting, Rajamangala University of 
Technology - Centre 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 
Training relating to role and 
duties of director 

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 213/2015 

Director Certification Program (DCP 213/2015) 

ประสบการณ์การท างาน 
Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
 
Present 

กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive Director/ Risk 
Management Committee 
Member 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ส.ค. 2557 - ปัจจบุนั 
 
Aug 2014 - Present 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
Chief Financial Officer 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 เม.ย.2556 – ส.ค.2557 
 
Apr 2013 - Aug 2014 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและ
ปฎิบตัิการ 
Vice President of Finance 
and Operation 

 บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

 บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี/้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn  Amornvorapak 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

Present Director Taksin Properties Co., Ltd/Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ รีสอร์ท/ธุรกิจการลงทนุ
และบริการ 
Raimon Land Resort Co., 
Ltd/Investment and Services business 

 บจ. พระรามสี่ พร็อพเพอร์ตีส์้/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Praram 4 Properties Co., Ltd/ Real 
estate 

 2554 - 2556 
 
2011 - 2013 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
Chief Financial Officer 

 บมจ. ยนิูเวนเจอร์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Univentures Plc./Real Estate 

 2551 - 2554 
 
2008 - 2011 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
Chief Financial Officer 

 บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ / ธุรกิจบริการนอก
ชายฝ่ังทะเลและขดุเจาะน า้มนั 
Mermaid Maritime Plc./Offshore and Drilling 
Services 

 2549 - 2551 
 
2006 - 2008 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 
 
Senior Accounting 
Manager 

บมจ. โทรีเซน ไทยเอเยนต์ซีส์/ธุรกิจด้านการ
ขนสง่สินค้าทางทะเล 
Thoresen Thai Agencies Plc./Sea 
Transportation 

 2546 - 2549 
 
2003 - 2006 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
Internal Audit  Manager 

บมจ. โทรีเซน ไทยเอเยนต์ซีส์/ธุรกิจด้านการ
ขนสง่สินค้าทางทะเล 
Thoresen Thai Agencies Plc./Sea 
Transportation 

 2537 - 2546 
1994 - 2003 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 
Senior Audit Manager 

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จ ากดั 
Pricewaterhouse Coopers Co.,Ltd. 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็น
เวลา 1 ปี 9 เดือน 
Appointed as the Company’s director on 14 August 2014 and being the director of the Company for 
1 years and 9 months 

การถือครองหุ้นในบริษัท 
Shareholding in the 
Company 

ไมมี่ 

None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ไมมี่ 
None 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn  Amornvorapak 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Being Director / Executive in 
Other Companies which 
may have conflict of interest 
with the Company 
ความสัมพันธ์กับผู้ บริหาร
หรือผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 
 Relationship with 
executives or major 
shareholders of the 
Company or its subsidiaries 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพัน ธ์กับบ ริ ษัท /
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิ ติ บุ ค ค ลที่ อ า จ มี ค ว า ม
ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา  
Relationship with companies 
or its subsidiaries or juristic 
persons which may have 
conflict of interest in past 2 
years 

ไมมี่ 
None 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆที่
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา  
Direct or indirect interest in 
any entity with which the 
company or its subsidiary is 
a party to an agreement 

ไมมี่ 
None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 
2558 
Number of meetings 
attended in 2015 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                  10/10 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 2015 10/10          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไมมี่ 
None 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
Enclosure 4 

 

 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

Information of the members of Audit Committee authorised by shareholder to be their proxies at the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting 
 
 
 
ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ 
Mr. Pradit Phataraprasit 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Chairman of the Board of Directors/ 
Independent Director/ 
Audit Committee/ 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

อายุ 
Age 

61 ปี 
61 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

119/12 หมูท่ี่ 3 ต าบลหวัดง อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
119/12 Moo No. 3 Hua Dong Sub-district, Muang Pichit District, Phichit Province 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 

 
 
 
ช่ือ 
Name 

นายกิตติ คชนันท์ 
Mr. Kitti Gajanandana 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Chairman of the Audit Committee/ 
Independent Director 
Nomination and Remuneration Committee Member 

อายุ 
Age 

65 ปี 
65 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

293/1 ซอยมิตรอนนัต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 
293/1 Soi Mitra-a-nand, Kwaeng Thanon Nakornchaisri, Khet Dusit, Bangkok 10300 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั(มหาชน) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 
 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลใน
การขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นั
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุผู้
ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้ อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคยีงก็ได้ 

 
ข้อ 35 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง

ที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

 
  ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ประชมุ 
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ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

 
ข้อ 39 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ฉ) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
   (ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
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Raimon Land Public Company Limited 
 

Articles of Association Specifically Related to Shareholders’ Meeting and Voting 
 

Article 33 The Board of Directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the date ending the fiscal 

period of the Company. 

 

 Other meetings of shareholders in addition to the said meeting shall be called extra-ordinary meetings.  The Board of Directors 

may convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate.  Alternatively, the shareholders 

holding shares in aggregate amounting to not less 20 per cent of the total number of shares sold, or there are 25 shareholders 

holding shares in aggregate amounting to not less than 10 per cent of the total number of shares sold, may subscribe their 

names to prepare a notice requesting the Board of Directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time, 

but they shall also specify clear reasons for such request in the notice.  The Board of Directors shall hold a meeting of 

shareholders within 1 month from the date of the receipt of the notice. 

 

Article 34 The chairman of the Board of Directors or the director entrusted by the chairman shall determine a date, time and place of a 

meeting of shareholders.  The place of the meeting may be determined to be other place than in the area of which the 

Company’s head office is situated or in a neighboring province. 

 

Article 35 In convening a meeting of shareholders, the Board of Directors shall issue a notice of meeting specifying the place, date, time, 

agendas, and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details, and by expressly specifying as to the 

matters to be set for acknowledgement; approval, or consideration, as the case may be, including opinion of the Board of 

Directors on said matters, and send the same to the shareholders and the registrar for acknowledgment not less than 7 days 

before the meeting date.  And, the notice of meeting shall also be announced in a newspaper for a consecutive period of 3 days 

and for not less than 3 days prior to the meeting date. 

 

Article 36 In a meeting of shareholders, there shall be the shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number of not less 

than 25 persons or not less than one half of the total number of the shareholders, and there shall have shares in aggregate 

amounting to not less than 1/3 of the total number of shares sold, then,  a quorum is formed. 

 

 In the case where it is found that at any meeting of shareholders, upon the lapse of 1 hour from the time determined for the  

commencement of the meeting, the number of the shareholders present is not sufficient to form a quorum as required, if such 

meeting is convened because the shareholders have requested, it shall be restrained, if such meeting is convened  because the 

shareholders have not requested, it shall be re-convened and the notice of meeting shall be sent to the shareholders not less 

than 7 days prior to the meeting date.. In the subsequent meeting, no quorum is required. 

 

Article 37 In a meeting of shareholders, the shareholders may authorise other persons as their own proxies to be present and vote at a 

meeting on their behalf.  The A proxy document shall be dated and signed by the shareholders who authorised the persons as 

their own proxies and shall be pursuant to the form determined by the registrar. 
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 A proxy document shall be submitted to the chairman of the Board or his or her entrusted person at the meeting’s place before  

attending the meeting. 

 

Article 38 The chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. In the case where the chairman is not present at the 

meeting or cannot perform his or her duty, then a vice-chairman, if any, shall act as the chairman.  If there is no vice-chairman, 

or, if there is a vice-chairman who, however, cannot perform his or her duty, then the shareholders present at the meeting shall 

elect one shareholder among them to be the chairman of the meeting. 

 

Article 39 A resolution of the meeting of shareholders shall consist of votes as follows: 

 

(1) In a normal case, it shall consist of the majority of votes of the shareholders present and voting.  In case of an equality 

of votes, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote. 

(2) In case of the followings, it shall consist of votes of not less than 75 per cent of the total votes of the shareholders 

present at the meeting and have the right to vote: 

(a) to sale or transfer of business of the Company, in whole or in essential part, to other persons;  

(b) to purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies; 

(c) to enter into, amend or terminate a contract relating to a lease of business of the Company, in whole or in 

essential part; 

(d) to entrust other persons to  manage the Company; 

(e) to join business with other persons with the objectives of sharing profit and loss; 

(f) to amend the Memorandum of Association or the Articles of Association; 

(g) to increase or decrease  the Company’s capital or to issue debentures; and 

(h) to amalgamate or dissolute the Company. 

 

Article 40 The matters/businesses which an annual general meeting should act are as follows: 

 

(1) to reviewing the Board of Directors’ report regarding the Company’s operating performance during the previous period 

as proposed to the meeting;  

(2) to consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement; 

(3) to consider the allocation of profits; 

(4) to consider the election of new directors in place of those who shall retire upon the expiration of their terms; 

(5) to consider the appointment of the auditor and determine the auditor’s remuneration; and 

(6) Other business. 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั(มหาชน) 
 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม- 
ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีน 

ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัทิี่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้
แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้ นที่
มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป ทัง้นี ้ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมีการรับรองลายมอื
ช่ือโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 6 เดือน 
 ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตัง้แต่เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 
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Enclosure 6 

 

Raimon Land Public Company Limited 
 

List of documents or evidence verifying the identity of shareholder or its proxy entitled to attend the meeting which shall be 
presented on the date of the shareholders’ meeting 

 
The policy of the Board of Governors of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 February 1999, relating to good 

practices for holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create 
confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of 
documents or evidence verifying the identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the 
meeting which should be observed by the shareholders, would improve transparency, be fair and provide benefits to the 
shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a 
case by case basis, at the Company’s sole discretion. 
1. Natural person 
1.1 Thai nationality 

(a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification 
card of state enterprise officer); or 

(b) In case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 Non-Thai nationality 
(a) Passport of the shareholder; or 
(b) In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 

foreigner) of the proxy. 
2. Juristic person 
2.1 Juristic person registered in Thailand 

(a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; 
and 

(b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 
proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 Juristic person registered outside of Thailand 
(a) Corporate affidavit; and  
(b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 

proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 

outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public not exceeding 6 months. 
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 

from 8.30 - 9.30 a.m. on Monday 25 April 2016. 
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