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วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

2. ขอ้มลูกรรมการบรษิัทท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่ลาออก 

3. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

 4. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 5. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

6. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

7. แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

ดว้ยบริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนั
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสรุศกัดิ ์1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร ตัง้อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทร
ใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันที่   
29 เมษายน 2562 และไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน  
14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์(“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ ตลอดจนไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่          
ผูถื้อหุน้อีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีขึน้
เมื่อวันที่  29 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ 
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เนื่องจากประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดใหม้ีการจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และใหม้ีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บญัญัติไวใ้นกฎหมาย โดยการประชมุนัน้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และเนื่องจากมีการแกไ้ขพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดย
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทจึงได้
พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 30. 
ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายขา้งตน้ โดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัขอ้ 30. ดงันี ้

จาก 

“ขอ้ 30. คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้” 

เป็น 

“ขอ้ 30. คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้  

ในกรณีเป็นการประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจะตอ้งอยู่ใน
ราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งกระท าผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้ีการบนัทึกเสียงหรือ
ทัง้เสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทกุคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ รวมทัง้
ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคมุการประชมุตอ้งมีองคป์ระกอบ
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พืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)” 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท  

ขอ้ 30. ตามรายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียน

แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม

ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้

การจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ          
ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บรษิัทฯ มีความประสงคแ์กไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์เพื่อใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่บรษิัทฯ มีแผนการเขา้ลงทนุ
ต่อไปในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562
พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคโ์ดยมีรายละเอียด ดงันี ้

แกไ้ขวตัถปุระสงคเ์ดิม จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ที่ วตัถปุระสงคเ์ดิม วตัถปุระสงคท์ี่แกไ้ข 
21. “ประกอบกิจการโรงงาน ภัตตาคาร บาร์ 

ไนทค์ลบั โบวล่ิ์ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร ์
และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ 
สนามกีฬา สระว่ายน า้” 

“ประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ภัตตาคาร 
บาร์ ไนท์คลับ  โบว์ ล่ิ ง  อาบอบนวด  โ ร ง
ภาพยนตร ์หรือโรงมหรสพอื่น สถานพักตาก
อากาศ สนามกีฬา สระว่ายน า้” 

29. “ท าการยื่นจดทะเบียน ซือ้ โอน รบัโอน หรือ
ให้ ไ ด้ม าด้ว ย วิ ธี กา รอื่ น ใดซึ่ ง สิ ท ธิ ใน
ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 

“ติดต่อหน่วยงานราชการ องคก์รอิสระ เทศบาล 
ทอ้งถิ่น และเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ที่ รวมถึง
หน่วยงานใด ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการประกอบ
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ขอ้ที่ วตัถปุระสงคเ์ดิม วตัถปุระสงคท์ี่แกไ้ข 
แผนแบบ ยี่หอ้ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ท่ีเป็น
ประ โยชน์แก่ บ ริษั ท  ซึ่ ง บ ริษั ท เห็ นว่ า
เหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะไดม้าและ
เพื่อที่จะด าเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการ
ตกลงแห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่า
นัน้” 

กิจการตามวัตถุประสงค์ เพื่อท าการยื่นจด
ทะเบียน ซื ้อ โอน รับโอน หรือให้ได้มาด้วย
วิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิ
ในเคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร แผน
แบบ ยี่ห้อ สัมปทาน สิทธิพิเศษ หรือกรรมวิธี
ผลิตใด ๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท ซึ่งจ าเป็นใน
การด า เนินธุ รกิ จของบริษัท เพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และ
เพื่อที่จะด าเนินการและปฏิบตัิตามซึ่งการตกลง
แห่งสิทธิ หรือสมัปทานใด ๆ เช่นว่านัน้” 

30. “ประกอบกิจการค้าที่ดินและจัดสรรที่ดิน 
รวมทั้งการสร้างบ้าน, อาคารชุด และส่ิง
ปลกูสรา้ง อ่ืน ๆ ในที่ดินเพื่อขาย” 

“ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
น ามาปรับปรุง แบ่งแยกโฉนด จัดสรร รวมถึง
การคา้ที่ดิน จดัสรรที่ดิน รวมทัง้ท าการก่อสรา้ง
อาคารโรงงาน โรงแรม อาคารส านกังาน อาคาร
ชุด บา้นพักอาศัย อาคารพาณิชย ์ศูนยก์ารคา้ 
สนามกีฬา สถานบริหารร่างกาย ศูนยส์ุขภาพ 
สถานเริงรมย ์เพื่อจ าหน่าย ให้บริการ ให้เช่า 
หรือเป็นสวสัดิการ” 

เพิ่มเติมวตัถปุระสงคใ์หม่ จ านวน 4 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ที่ วตัถปุระสงคท์ี่เพิ่มเตมิ 
33. “ประกอบกิจการค้าขนมและเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องมือ

เครื่องใชใ้นการประกอบขนม เบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม” 
34. “ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รบัรกัษาคนไขแ้ละผูป่้วยเจ็บ รบัท าการ

ฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการแพทย ์การอนามยั” 

35. “ประกอบกิจการคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร 

รวมทัง้วสัดทุี่ใชผ้ลิต ประกอบ และผสมเครื่องดื่มดงักล่าว” 

36. “น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้หุน้ กองทุน พนัธบตัร หุน้กู ้และหลกัทรพัยอ์ื่นของบริษัทใด ๆ 

ซึ่งตัง้ขึน้เพื่อประกอบการอตุสาหกรรม หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่าย หรือซือ้กลบัคืน

มาซึ่งหุน้ กองทนุ พนัธบตัร หุน้กู ้และหลกัทรพัยอ์ื่นเช่นว่านัน้ ยกเวน้กิจการคา้หลกัทรพัย”์ 



 [Letterhead] 

5/9 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 3 เรื่องวตัถปุระสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

จากเดิม 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัทมีจ านวน 32 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัทมีจ านวน 36 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการทีล่าออก 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ไดม้ีมติเห็นชอบให้
น าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ของบรษิัท
แทนกรรมการที่ลาออกจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1.) ศาสตราจารย ์ดร. สรุเกียรติ์ เสถียรไทย และ 2.) นางสาวนชุ 
กัลยาวงศา โดยเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ นายกฤษณ ์
ณรงคเ์ดช และนายกรณ ์ณรงคเ์ดช เขา้ด ารงต าแหน่งแทน ศาสตราจารย ์ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ
นางสาวนชุ กลัยาวงศา ตามล าดบั โดยนายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช จะเขา้รบัต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
บรษิัท และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร และนายกรณ ์ณรงคเ์ดช จะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

ทั้งนี ้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 2 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะ
ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 9 ท่าน โดยปัจจุบันยังมีต  าแหน่งกรรมการท่ีว่างเหลืออยู่อีก 1 ต าแหน่ง ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 

บรษิัทฯ ขอเรียนว่า จากการที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิ
การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด (“KPNL”) ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) และการเขา้ลงนามในสญัญาที่เก่ียวขอ้งและไดม้ีการชีแ้จงเก่ียวกบัประเด็นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ จากการที่บรษิัทฯ มี KPNL เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ว่าในการเขา้ท า
รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในครั้งนั้นมิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เนื่องจาก KPNL เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพียงจ านวนรอ้ยละ 14.3 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ และ
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ภายหลงัการเพิ่มทนุช าระแลว้ และ KPNL จะส่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน  2 ท่าน ซึ่งใน
การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 ครัง้นั้น บริษัทฯ ไดแ้จง้ว่า KPNL อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบุคคลที่ KPNL จะส่งเขา้มาเป็นกรรมการนั้น จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครวัณรงคเ์ดช 
และบรษิัทฯ จะแจง้รายละเอียดของบคุคลดงักล่าวใหท้ราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยต์่อไปนัน้  

บริษัทฯ ขอเรียนว่าจากการที่ ณ ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและแรงซือ้ของผูบ้ริโภคทัง้ชาวไทยและต่างชาติที่มี
แนวโน้มที่จะชะลอตัวลง อีกทั้งการแข่งขันที่สูงขึน้ของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์นประเภท
คอนโดมิเนียมระดบับน ท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งมีการปรบัเปล่ียนแผนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภท
คอนโดมิเนียมระดบับนเพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถแข่งขนักับผูป้ระกอบธุรกิจรายอื่นได ้ดว้ยเหตุดงักล่าวบริษัทฯ 
จึงเล็งเห็นว่าบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ KPNL เป็นบุคคลที่มีความสามารถและ
ประสบการณ ์มีวิสยัทศันใ์นการวางกลยุทธ ์ในการประกอบธุรกิจและใหค้  าแนะน าในภาพรวมและแผนพฒันา
ธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดบับน ประกอบกับ 
ณ ปัจจบุนั KPNL ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯ จ านวน 833,861,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.99 ของหุน้
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ (เมื่อรวมจ านวนหุน้ของนายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช จ านวน 66,738,300 หุน้ 
KPNL จะถือหุน้ในบริษัทฯ รวมจ านวน 900,599,300 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.58 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษัทฯ) (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2562) จึงน่าจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ ที่จะให้
สิทธิบุคคลในครอบครวัณรงคเ์ดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ 
KPNL รวมทัง้สิน้ 2 ต าแหน่ง  

นอกเหนือจากนี ้ตามสารสนเทศการเขา้ท ารายการลงทุนในทรพัยสิ์นของ KPNL ตามที่บริษัทฯ เคยไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561, 26 กันยายน 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ทัง้สองท่านดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กล่าวคือ   

1) การแต่งตัง้บคุคลในครอบครวัณรงคเ์ดชใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ท าใหบ้รษิัทฯ มีกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ KPNL สูงสุดไม่เกินจ านวน 2 ท่านจากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน (ปัจจุบันยังมี
ต  าแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ต าแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป) ซึ่งจะเห็น
ไดอ้ย่างชดัเจนว่า บุคคลในครอบครวัณรงคเ์ดชที่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาเป็นกรรมการบริษัทฯ จะไม่สามารถมี
อิทธิพลหรือควบคมุการด าเนินการหรือการตดัสินใจในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดท้ัง้สิน้ รวมทัง้จะ
มิไดเ้ข้ามาเป็นผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากองคป์ระชุมของคณะกรรมการและ
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตวัแทนของ KPNL ที่จะเขา้มาเป็นกรรมการของ
บรษิัทฯ จะไม่สามารถอนมุตัิมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบรษิัทฯ ไม่ลงมติเห็นชอบดว้ยได ้

2) นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช และนายกรณ ์ ณรงคเ์ดช จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษิัทฯ ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย ์(fiduciary duties) รวมถึงมีหนา้ที่ในการรกัษาความลับของ
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บริษัทฯ และไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ใหก้ับบุคคลอื่น นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทฯ หากนายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช และนายกรณ ์ ณรงคเ์ดช และ/หรือกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด 
กรรมการรายดงักล่าวจะไม่เขา้รว่มประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

3) KPNL ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการคา้ Diplomat และ Capital มีความประสงคใ์ห้
บริษัทฯ เป็นผูใ้ชห้ลักส าหรบัเครื่องหมายการคา้ Diplomat และ Capital ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย ต่อไปเช่นเดิม 
อย่างไรก็ตาม ในการตดัสินใจเลือกใชเ้ครื่องหมายการคา้ส าหรบัโครงการในอนาคต บริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณา
เลือกใชต้ามความเหมาะสม 

4) KPNL ยังใหค้  ามั่นว่า ตราบใดที่ KPNL ถือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หากมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคตที่  KPNL มีแผนที่จะด าเนินการ 
KPNL จะใหสิ้ทธิแก่บรษิัทฯ ในการเขา้ลงทนุก่อน (First Right to Refusal)  

5) ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงบริหารงานและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
เช่นเดิม ท าให้ KPNL ไม่ไดม้ีอ  านาจจัดการหรือควบคุมใดๆ ในบริษัทฯ และ KPNL ก็ไม่มีนโยบายที่จะส่ง
ตวัแทนของ KPNL เขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารที่ส  าคญัของบรษิัทฯ คือ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิาร (CEO) 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน (CFO) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรองคณุสมบตัิของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี ้ เป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  และมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง   

นอกจากนี ้จากการที่กรรมการเขา้ใหม่ของบรษิัทฯ ทัง้ 2 ท่านเป็นผูถื้อหุน้และกรรมการใน KPNL ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์ช่นเดียวกับบริษัทฯ กล่าวคือ ยังมี สถานะเป็นผู้พัฒนา
อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียมระดบัหรู โดย ณ ปัจจุบนั KPNL ยงัไม่มีแผนส าหรบัโครงการใหม่ที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต แต่ KPNL ยงัคงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการคา้ Diplomat และ Capital ซึ่งเป็น
กลุ่มผลิตภณัฑค์อนโดมิเนียมระดบัหรู ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28 ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 
บรษิัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้ บริษัทฯ จึงเรียนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบถึงการแต่งตัง้บุคคลทัง้ 2 ท่านเขา้เป็นกรรมการก่อนที่จะมี
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การลงมติแต่งตั้ง ทั้งนี ้ ในปัจจุบัน นอกเหนือจากธุรกิจของ KPNL ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้ง นายกฤษณ์               
ณรงคเ์ดช และนายกรณ์ ณรงคเ์ดช ก็ไม่ไดป้ระกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลา้ยคลึงกัน และมี
ลกัษณะเป็นการแข่งขนัหรือน่าจะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทฯ อื่นใดอีก 

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนของกรรมการเขา้ใหม่ของบริษัทฯ ทั้ง 2  ท่าน ยังคงอยู่ภายใตว้งเงินค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิัทฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัอนมุตัิในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการบรษิัทท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ (1) นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช และ (2) นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 
เป็นกรรมการเขา้ใหม่ของบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ในวาระนี ้KPNL และ นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ถือหุน้ในจ านวน 833,861,000 หุน้ 
และ 66,738,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.99 และ 1.59 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
ตามล าดบั ถือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงไม่มีสิทธิออกเสียง 

วาระที ่5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ที่ www.raimonland.com ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เขา้ร่วม
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน           
แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่  33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยสถานที่จัดการประชุมมี
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น 
โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7(แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ) ทั้งนี ้ 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้ับ นายระเฑียร ศรีมงคล หรือนายกฤษณ ์ธีรเกาศลัย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เขา้ประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3(ขอ้มูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยำมกรรมกำรอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตาม
รายละเอียดที่ปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 (รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ทีม่ี
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สิทธิเขำ้ร่วมประชุมตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุมผูถ้ือหุน้) มายงับริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ)์ 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโ์ทรศัพท ์+66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
รว่มมือในการส่งเอกสารใหบ้รษิัทฯ ภายในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิเขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุผูถื้อหุน้ตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 5(รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้
ถือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ทีม่ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุมผูถ้ือหุน้) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อบังคับของบริษัท  
ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) เฉพำะส่วนทีเ่กีย่วกบักำรประชมุผูถ้ือหุน้) 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) 

 

 

            (นายสถาพร อมรวรพกัตร)์ 
     กรรมการบรหิาร 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1













































































ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2                          Enclosure 2 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมลูบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการทีล่าออก 

Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors 
 

นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 
อาย ุ 
Age 

49 ปี 
49 years  

สัญชาติ  

Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแต่งตั้ง 

Types of director nominated for 
appointment 

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
Chairman of the Board of Director and Non-Executive 
Director 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับอสตนั แมสซาชเูซตส ์สหรฐัอเมริกา (Magna Cum Laude) 
Master’s Degree: Business Management – Boston University, Massachusetts, USA  
(Magna Cum Laude) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ 

Training relating to role and duties 
of director 

วตท. รุน่ 21 หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 

Leader program CMA21, Capital Market Academy  

ประสบการณก์ารท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/           ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น จ ากัด  
KPN Group Corporation Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั  
KPN Land Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท เคพีเอ็น อวอรด์ จ ากดั 
KPN Award Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท เคพีเอ็น เทรดดิง้ จ ากดั 
KPN Trading Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท เคพีเอ็น ทาวเวอร ์จ ากดั 
KPN Tower Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ - เคพีเอ็น อลยัแอนซ ์จ ากดั 
WHA-KPN Alliances Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร 
Executive Director 

บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CBNP (Thailand) Co., Ltd.  

ปัจจบุนั 
Present 

ผูอ้  านวยการ 
Director 

กลุ่มบริษัทสยามกลการ 
Siam Motors Group of Companies 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ยงัไม่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
Never be appointed as director yet  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2                          Enclosure 2 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมลูบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการทีล่าออก 

Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors 
 

นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

การถือครองหุ้นในบริษัท 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 

Shareholding in the Company 

As of 18 October 2019 

RML: 66,738,300 หุน้ (1.59%), นอกจากนี ้ ยงัเป็นผูถ้ือหุน้จ านวนรอ้ยละ 38 ของ บริษัท เคพีเอ็น  
โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 100 ของ KPNL และ KPNL ถือหุน้ RML จ านวน 833,861,000 
หุน้ (19.99%)  

RML: 66,738,300 Shares (1.59%), In addition, Mr. Kris Narongdej is a shareholder holding 
38 percent of shares in KPN Holding Co., Ltd. which holds 100 percent of shares in KPNL 
and KPNL holds 833,861,000 shares (19.99%) of the Company 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย Relationship with executives or 
major shareholders of the Company 
or its subsidiaries 

• เป็นพี่ชายของนายกรณ ์ณรงคเ์ดช ซึ่งเป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการในครัง้
เดียวกนันี ้ 

• เป็นกรรมการบริหารของ KPNL ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

• เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 38 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 100 ของ 
KPNL โดย KPNL เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  

 

• Elder brother of Mr. Korn Narongdej, which to be nominated as director of the 
Company this time. 

• Being Executive Director of KPNL, who is the major shareholder of the Company. 

• Being a shareholder of 38% of total shares of KPN Holding Co., Ltd. which holds 
100 percent of shares in KPNL and KPNL is the major shareholder of the 
Company.  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไม่มี 
 
None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

โปรดดหูวัขอ้ประสบการณก์ารท างานของเอกสารฉบบันี ้
 
Please see details in working experience section of this document 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
 

KPN Land Co. Ltd. which is a company operating business regarding development of 
immovable property 
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บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมลูบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการทีล่าออก 

Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors 
 

นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Korn Narongdej 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Korn Narongdej 

 
อาย ุ 
Age 

41 ปี 
41 years  

สัญชาติ  

Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแต่งตั้ง 

Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
Non-Executive Director 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (Msc) สาขา Industrial Relations and Personnel Management,  
London School of Economics (LSE), กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจกัร  
Master’s Degree: Industrial Relations and Personnel Management, London School of 
Economics (LSE), London, UK 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ 

Training relating to role and duties 
of director 

ไม่มี 
 

None  

ประสบการณก์ารท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด 
Chief Marketing Officer 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั  
KPN Land Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

ประธานกรรมการบริหาร 
Chief Executive Officer 

บริษัท เคพีเอ็น ไลฟสไตล ์จ ากดั 
KPN Lifestyle Co., Ltd 

ปัจจบุนั 
Present 

ประธานกรรมการบริหาร 
Chief Executive Officer 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั  
KPN Land Co., Ltd 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ยงัไม่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
Never be appointed as director yet  

การถือครองหุ้นในบริษัท 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 

Shareholding in the Company 

As of 18 October 2019 

เป็นผูถ้ือหุน้จ านวนรอ้ยละ 28.5 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 100 ของ 
KPNL และ KPNL ถือหุน้ RML จ านวน 833,861,000 หุน้ (19.99%)  

Being a shareholder holding 28.5 percent of shares in KPN Holding Co., Ltd. which holds 
100 percent of shares in KPNL and KPNL holds 833,861,000 shares (19.99%) of the 
Company 
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บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมลูบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการทีล่าออก 

Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors 
 

นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Korn Narongdej 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย Relationship with executives or 
major shareholders of the Company 
or its subsidiaries 

• เป็นนอ้งชายของนายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช ซึ่งเป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ
ในครัง้เดียวกนันี ้ 

• เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ KPNL ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  

• เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 28.5 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 100 
ของ KPNL โดย KPNL เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  

 

• Younger brother of Mr. Kris Narongdej, which to be nominated as director of the 
Company this time. 

• Being director and executive of KPNL, who is the major shareholder of the 
Company. 

• Being a shareholder of 28.5% of total shares of KPN Holding Co., Ltd. which 
holds 100 percent of shares in KPNL and KPNL is the major shareholder of the 
Company.  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไม่มี 
 
None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

โปรดดหูวัขอ้ประสบการณก์ารท างานของเอกสารฉบบันี ้
 
Please see details in working experience section of this document 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
 

KPN Land Co. Ltd. which is a company operating business regarding development of 
immovable property 
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บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด(มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

Profiles of Independent Directors for the Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors 

ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายระเฑียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol 

ต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Independent Director/ 
Chairman of Audit Committee/ 
Nomination and Remuneration Committee Member 

อายุ 
Age 

59 ปี 
59 Years Old 

ทีอ่ยู่ 
Address 

เลขที่ 22 ซอยรามค าแหง 14 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
No. 22, Soi Ramkhamhaeng 14, Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bangapi, Bangkok 10240 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระทีพ่ิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไม่มี 
None 

 
 
ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายกฤษณ ์ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal 

ต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Independent Director/ 
Audit Committee Member/ 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  

อายุ 
Age 

41 ปี 
41 Years Old 

ทีอ่ยู่ 
Address 

4 ซ. วิภาวดีรงัสิต 16/21 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
4 Soi Vibhavadi Rangsit 16/21, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok  

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระทีพ่ิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไม่มี 
None 
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นิยามกรรมการอิสระ 
Definition of Independent Directors 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand.)  

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของ
บริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, 
associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number 
of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included. 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมขอ งบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก การมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท 

2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who 
regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company’s parent company, its subsidiaries, or its 
associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such 
director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, 
such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government 
sector which is the major shareholder or controlling person of the Company. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of 
the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, 
executive or controlling person of the Company or its subsidiary.  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดในข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, 
its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the 
Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of 
the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major 
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shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being 
appointed as Independent Director. 
In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of 
the Office of the Securities and Exchange Commission. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย 
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, 
its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing 
service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a 
member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent 
Director. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้น
บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนั ย ผูมี้อ านาจควบคมุ 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการอิสระ 

6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received 
fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, 
its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services 
provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent 
Director. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major 

shareholders. 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor 
being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who 
receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the 
business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary. 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company’s operation. 
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บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บรษิัท 
 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดกไ็ด ้
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คน
อื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชมุ
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ี
การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
 

ข้อ 34 ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ  เป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงก็ได ้

 
ข้อ 35 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่อง

ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อ
พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 
ข้อ 36 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

 
  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อ
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หุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะ

จะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ประชมุ 
 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ 
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

 
ข้อ 39 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
   (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
   (ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 
   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
   (ฉ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
   (ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
   (ซ) การควบหรือเลิกบรษิัท 
 
ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
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บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สทิธิเข้าร่วมประชุม 
ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน 

ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้
แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่ มี
สิทธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับขอ้พึงปฏิบตัิที่ น ามาใชใ้นการประชุม
ผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้ อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชมุแต่ละรายตามที่บรษิัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนงัสือมอบฉันทะ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และ (3) บตัรประจ าตวั

หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ 

และ (3) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
2. นิติบคุคล 
2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ (ที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ) และ (3) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล  
(ข) (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ และ (3) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรบัรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารีพบับลิคซึ่งมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้   
ในวันที ่20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
 นายระเฑียร ศรีมงคล   Mr. Rathian Srimongkol 
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal 
(รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระ  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) (Profiles of Independent Director for the Appointment as Proxy by the 
Shareholders and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3) 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent 
Director. 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

 



 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be 
appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ในวันที่  
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 
at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,  Bangkok 
or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our instruction specified herein, 
shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหต/ุRemarks 

ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different 
proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
   นายระเฑียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol 
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal  
 (รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้นและนิยาม
กรรมการอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) (Profiles of Independent Director for the Appointment as 
Proxy by the Shareholders and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3) 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

กรณีเลือกขอ้ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent 
Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall 
be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ในวันที่  
20 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 14.00 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33/1 ถนนสำรทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 20, 2019 at 2 p.m. 
at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be held. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our instruction as follows: 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
Agenda item no. 1  To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to articles of association of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ 

Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment to objectives of the Company and Clause 3 of the Memorandum of Association of 
the Company to be in accordance with the amendment to the objectives of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมกำรที่ลำออก 
Agenda item no. 4 To consider and approve the appointment of new directors of the Company in place of resigned directors 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Elect of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายกฤษณ์ ณรงคเ์ดช 
 Director’s name Mr. Kris Narongdej 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายกรณ์ ณรงคเ์ดช 
 Director’s name Mr. Korn Narongdej 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 
 

วำระที่ 5 วำระอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 5  Other businesses (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote  in accordance with my/our voting 
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote  at the meeting and may not split his/her votes to 
different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy  Form 
B. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/1 ถนนสารทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel 
Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as  he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                            votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
 นายระเฑียร ศรีมงคล   Mr. Rathian Srimongkol  
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal 
 (รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระ  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) (Profiles of Independent Director for the Appointment as Proxy by the 
Shareholders and the Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

 

กรณีเลือกขอ้ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent 
Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be 
appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ในวันที่  
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์  1 ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 
at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 1  To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to articles of association of the Company  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ 

Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment to objectives of the Company and Clause 3 of the Memorandum of Association of the 
Company to be in accordance with the amendment to the objectives of the Company 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก 
Agenda item no. 4 To consider and approve the appointment of new directors of the Company in place of resigned directors 
 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายกฤษณ์ ณรงคเ์ดช 
 Director’s name Mr. Kris Narongdej 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นายกรณ์ ณรงคเ์ดช 
 Director’s name Mr. Korn Narongdej 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5  วาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda item no. 5 Other businesses (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting instruction on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified 
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมายเหต/ุRemarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to 
be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies 
to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ  1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/1 ถนนสารทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, 
located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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