
มาตรการป้องกนัและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2563 

ของบริษัท ไรมอน แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) 

ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 

 

 ดว้ยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีควำมห่วงใยสุขภำพของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม

ทุกท่ำนจำกควำมเสี่ยงอันเน่ืองมำจำกกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 บริษัทจึงจัดกำรประชุมสำมัญ            

ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในครั้งน้ีอย่ำงรัดกุมและกระชับ ซึ่งอำจท ำใหท้่ำนผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ับควำมสะดวก

ดังเช่นท่ีผ่ำนมำ ทั้งน้ี บริษัทจะจดักำรประชุมโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นส ำคัญ 

ตำมค ำแนะน ำและแนวทำงของหน่วยงำนภำครฐัท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแล เพื่อประสิทธิภำพในกำรจดัประ ชุม

และควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกัน บริษัทจึงขอเรียนให้ทรำบถึงแนวปฏิบัติตนในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมัญ         

ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ดงัน้ี  

1. บริษัทขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง ไม่วำ่ท่ำนจะเขำ้ข่ำยเป็นผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งน้ี เพื่อลดควำมแออดัในท่ีประชุม

อันจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยผูถื้อหุน้สำมำรถใชห้นังสือมอบฉันทะท่ี

บริษัทไดจ้ัดส่งใหท้่ำนพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่ำนผูถื้อหุน้สำมำรถออกเสียงลงคะแนนในทุกวำระ

ล่วงหน้ำได ้และจดัส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงับริษัทภายในวนัพุธที่ 22 กรกฎาคม 

2563 โดยจัดส่งมำท่ี เลขานุการบริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคาร          

รจันาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีค ำถำมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชุม หรือค ำถำมเกี่ยวกบับริษัท บริษัทขอ

เรียนเชิญให้ผู ้ถือหุ ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยระบุ รำยละเอียดของค ำถำมพร้อมแจ้ง                    

ชื่อ-นำมสกุล ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท์ และอีเมล ์(ถำ้มี) ท่ีสำมำรถติดต่อได ้ส่งมำยงับริษัทภายในวันพุธที่ 

22 กรกฎาคม 2563 ผ่ำนช่องทำงดงัน้ี  

- ส่งมำท่ีบริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมำท่ี เลขานุการบริษัท บริษัท             

ไรมอน แลนด ์จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรจันาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต ้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

- อีเมล: ir@raimonland.com 

ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรตอบค ำถำม ในกรณีท่ีขอ้มูลของผูถื้อหุน้ไม่ครบถว้นหรือ

ค ำถำมของผูถื้อหุน้ไม่ชดัเจน หรือส่งมำภำยหลงัจำกก ำหนดเวลำท่ีเปิดรบัค ำถำม 

3. หำกท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงค์ท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทขอท ำควำมเขำ้ใจ

และขอควำมร่วมมือทุกท่ำนในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรดังต่อไปน้ีอยำ่งเคร่งครดั 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 
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3.1 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียน ณ สถำนท่ีประชุมตั้งแต่

เวลำ 12:00 น. เป็นตน้ไป โดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงค ำแนะน ำต่ำงๆ ของเจำ้หน้ำท่ีเกี่ยวกับมำตรกำรระยะห่ำงทำง

สงัคม (Social Distancing) โดยจะตอ้งท ำกำรลงทะเบียนเขำ้-ออกสถำนท่ีประชุมอย่ำงเคร่งครดั 

 เน่ืองจำกจ ำนวนท่ีนัง่ในหอ้งประชุมมีจ ำนวนจ ำกัด ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะเขำ้

ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือโปรดแจง้ควำมประสงคท่ี์จะเขำ้ร่วมประชุมใหบ้ริษัททรำบเป็น

กำรล่วงหน้ำท่ี ir@raimonland.com ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2563 และใน

วนัประชุม โปรดมำลงทะเบียน ณ สถำนท่ีประชุมภำยในเวลำท่ีก ำหนด ทั้งน้ี หำกไม่ไดแ้จง้ควำมประสงค์

ล่วงหน้ำ เมื่อท่ีนัง่ท่ีจดัใวเ้ต็มแลว้ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่สำมำรถเขำ้หอ้งประชุมได ้

3.2 บริษัทจะอนุญำตใหเ้ฉพำะผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเท่ำน้ัน โดยไม่

อนุญำตใหผู้ติ้ดตำมเขำ้มำยงัสถำนท่ีประชุม 

3.3 ท่ำนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะทุกท่ำนตอ้งรบัการตรวจวัดอุณหภูมิพรอ้มกรอก

แบบคัดกรองตนเอง ตำมจุดบริกำรท่ีบริษัทก ำหนด โดยบริษัทจะจดัจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยบริษัทก ำหนดใหก้ำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร                    

จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะตอ้งมีกำรเวน้ระยะอยำ่งน้อย 1 เมตร  

 หำกท่ำนมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้ นไปหรือมีอำกำรผิดปกติเกี่ยวกับ

ระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีอำกำร ไอ จำม เจ็บคอ มีน ้ำมูก และ/หรือหำกท่ำนอยูใ่นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจยั

เสี่ยง เช่น ท่ำนหรือบุคคลท่ีอำศัยร่วมกับท่ำนเดินทำงไป – กลับจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกลช้ิดกับ

บุคคลท่ีไดร้บักำรตรวจพบว่ำติดเชื้ อ COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญำตใหท้่ำนเขำ้ร่วมประชุมหรือ

เขำ้มำในสถำนท่ีจดักำรประชุม ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์โดยรวมของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกรำย  

 ในกรณีท่ีท่ำนปกปิดขอ้มูลดำ้นสุขภำพหรือประวติักำรเดินทำงของท่ำน ถือเป็นกำร

กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

3.4 บริษัทจะจดัใหม้ีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมำะสม โดยจะจดัให้

แต่ละท่ีนัง่มีระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ดังน้ัน ขอใหท้่านนัง่ตามจุดที่บริษัทจัดไว ้โดยไม่เคล่ือนยา้ย            

ที่นัง่ ทั้งน้ี เพื่อลดควำมแออดัในสถำนท่ีประชุม  

อน่ึง บริษัทจ  ากัดจ  านวนที่นัง่ส าหรบัผูถ้ือหุน้ไวไ้ม่เกิน 50 ที่นัง่ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ

กำรเขำ้หอ้งประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีผ่ำนกำรคัดกรองตำมท่ีบริษัทก ำหนดและไดท้ ำกำร

ส ำรองท่ีนัง่ล่วงหน้ำไวแ้ละมำถึงหอ้งประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งน้ี เม่ือที่นัง่ในหอ้งประชุม

เต็มแลว้ บริษัทจะไม่อนุญาตใหท้่านผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ไปในสถานที่ประชุมอีก  
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3.5 ส ำหรบัผูท่ี้ผ่ำนกำรคัดกรองใหเ้ขำ้ร่วมประชุม บริษัทขอควำมร่วมมือใหท้่ำนเตรียม

และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้ร่วมการประชุม นอกจำกน้ี ท่ำนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีผ่ำนกำรคดักรองและไดร้บัสิทธิเขำ้หอ้งประชุมแลว้ จะไดร้บักำรติดสติกเกอรแ์ทนสญัลกัษณ์ บริษัทจึงขอ

ควำมร่วมมือใหท้่ำนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะติดสติกเกอรด์ังกล่ำวไวต้ลอดเวลำท่ีอยูใ่นสถำนท่ีประชุม  

3.6 ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ผ่ำนกำรคดักรองหรือไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจำกท่ีนัง่

ท่ีจัดไวเ้ต็มแลว้ ขอใหท้่ำนมอบฉันทะใหก้ับกรรมกำรอิสระ โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นอำกร

แสตมป์ใหก้ับท่ำน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีท่ำนเป็นผูร้ับมอบฉันทะมำจำกบุคคลอื่น ท่ำนจะไม่สำมำรถมอบฉันทะ

ช่วงต่อใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทได ้ 

3.7 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำด บริษัทจะไม่จดัไมโครโฟนส ำหรบักำรสอบถำม            

หำกท่ำนประสงค์สอบถำมในท่ีประชุม ขอใหส้่งค ำถำมแก่เจำ้หน้ำท่ีของบริษัท เพื่อจัดส่งค ำถำมใหแ้ก่

ประธำนกรรมกำรต่อไป  

4. บริษัทจะงดใหบ้ริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มชา กาแฟ  และขอควำมร่วมมือ           

งดรบัประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพ้ืนที่จดัการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำร

แพร่กระจำยของเชื้ อไวรสั  

5. บริษัทของดแจกรำยงำนประจ ำปี 2562 แบบรูปเล่ม ณ สถำนท่ีประชุม เพื่อลดกำรสมัผัส

สิ่งของร่วมกบัผูอ้ื่นและเพื่อควำมปลอดภยัสูงสุดของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน 

6. บริษัทจะจดัใหม้ีกำรท ำควำมสะอำดพื้ นท่ีจดักำรประชุมก่อนเริ่มกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง

เหมำะสม ตำมแนวทำงท่ีกระทรวงสำธำรณสุขแนะน ำ รวมถึงเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือในจุดต่ำง ๆ ทัว่สถำนท่ี

ประชุม  

 

บริษัทจะด าเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายใน

เวลา 16:00 น. เพ่ือไม่ใหท้่านผูถ้ือหุน้ตอ้งอยูร่วมกนัในที่ประชุมนานเกินไป  

 

ขอใหท้่านส ารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเขา้พ้ืนที่ประชุม บริษัทขออภัยในความไม่

สะดวกมา ณ ที่น้ีหากเกิดความล่าชา้ในกระบวนการคัดกรองหรือลงทะเบียนเน่ืองดว้ยจ  านวนของ             

ผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม  

 

 

 



อน่ึง เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยงัมีควำมไม่แน่นอน บริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมสามัญ                 

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหำกมีกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว บริษัทจะแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยฯ์และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป  

 

 

 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

      บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 


