
 

 

เอกสารการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 

บริษัท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

วันพุธที 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

 

ณ หอ้งประชุมหอ้งที -  อาคารรจันาการ ชนัที   

เลขท ี  ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดรบัลงทะเบียน 12:00 น.  

 

เพอืความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาํแบบแจง้การประชุมซึงพิมพ์
บารโ์คด้มาแสดงต่อเจา้หนา้ทีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 

 

บรษิัทฯ งดแจกของชาํรว่ยเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปรง่ใส และเป็นแนวทางทีหน่วยงานกาํกับดูแล               
ไดร้ณรงค์ใหล้ด/เลิกการแจกของชาํรว่ยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  
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วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบดว้ยส าเนางบการเงินของบริษัทส าหรบั
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว                      
ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2. ขอ้มูลกรรมการบริษัทที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตอ้ง
ออกตามวาระ 

3. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

4. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

5. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

6. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

7. แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 

8. มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของ
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด -19 
(COVID-19) 

ดว้ยบรษิัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพธุ
ที่  29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่  5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่  เลขที่  3 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายงานประจ าปี 2562 และแผนธุรกิจและกลยุทธข์องบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของบริษัทซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชี
สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัท 
ไดจ้ัดท าแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงาน
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ประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบดว้ยส าเนางบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ในรูปแบบรหสัควิอาร์ 
(QR Code)) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 รับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานประจ าปี 
2562 และแผนธุรกิจและกลยทุธข์องบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

  การลงคะแนนเสียง 

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด” ) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท า 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทกุปี  

บริษัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและไดผ่้านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 (รายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบดว้ยส าเนางบ
การเงินของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแลว้ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code)) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี สิ ้นสุดวันที่   
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอขา้งตน้ 
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การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งได้รบัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดให้บริษัทตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน เวน้แต่บรษิัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส ารองมากกว่านัน้ 

ในปัจจบุนับรษิัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,172,484,127 บาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายก่อนจดัสรรเป็น
จ านวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งยงัคงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 219,407,507 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึง
พิจารณางดจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2562 

เนื่องจากบรษิัทควรตอ้งรกัษากระแสเงินสดไวเ้พื่อรองรบัการด าเนินงาน การลงทุน และสถานการณต์่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิ 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทในปีที่ผ่านมา บรษิัทไดจ้่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 
 

ปี 2561 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ                       
เฉพาะกจิการ (บาท)  

(219,407,507) 492,018,512 N/A* 

2. จ านวนหุน้ช าระแลว้ (หุน้) 4,172,484,127 4,172,484,127 3,575,483,607 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 
 

ปี 2561 

3. เ งิ น ปันผลจ่ ายอัต ราต่อหุ้น 
(บาท) 

- 0.015 0.0313 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้
ประมาณ (บาท) 

- 62,587,261.91 111,912,637 

5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อก าไร
สทุธิ (รอ้ยละ) 

- N/A* N/A* 

หมายเหตุ 

*เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 และ 2561 เป็นการพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณา 

(1) อนมุตัิงดจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 219,407,507 บาท และ 

(2) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทควรตอ้งรกัษา
กระแสเงินสดไวเ้พื่อรองรบัการด าเนินงาน การลงทุน และสถานการณต์่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งได้รบัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่้องออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 16 ก าหนดว่า ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
โดยจะเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามขอ้นีใ้หเ้ขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามญั     
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  3 ท่าน 
ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ 
ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  
ในปี 2562 

จ านวนคร้ังที ่ 
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  

ชุดย่อยในปี 2562 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ของบริษทั 

1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 
 

กรรมการอิสระ 8/8  2 ปี 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

7/7 

2. นายกฤษณ ์ธีรเกาศลัย ์ กรรมการอิสระ 6/8 
 

1 ปี 7 เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 5/7 

3. นายวเิชษฐ์ เกษมทองศร ี กรรมการอิสระ N/A* 
 

3.5 เดือน 

กรรมการตรวจสอบ N/A* 

*นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2563 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม
หลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดและเปิดเผยไวแ้ลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลใดๆ เขา้มาแต่ประการใด 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณาและกลั่นกรอง
คุณสมบตัิของกรรมการบริษัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 ทัง้ 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมดัระวงั และมีความเห็นว่ากรรมการบรษิัทที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่
จ านวน 3 ท่าน ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอนัเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ข
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เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง และส าหรบัผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการ
ตรวจสอบก็เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด
เช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ขอ้มูลกรรมการบริษัททีไ่ดร้บัการเสนอ
ชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่อ้งออกตามวาระ) ซึ่งไดจ้ดัส่งให ้ผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายกฤษณ ์ธีรเกาศลัย ์
และ (3) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดอ้นุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 14 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว  ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2563 ก าหนดไวภ้ายใตว้งเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้น
บาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดัสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 
ใหแ้ก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา 
ประกอบกบัการเปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษิัทซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกับบรษิัท และค่าตอบแทน
ถัวเฉล่ียตามขนาดธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนักบับริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโต
ทางผลก าไรของบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 พิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000 ,000 บาท โดยให้
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คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจในการจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2563 ตามความเหมาะสม
ต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี  2563 และปี 2562 
ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ จ านวน
ค่าตอบแทนที่
ได้รับในปี 2562 
ต่อเดือน (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทนทีน่ าเสนอในปี 2563 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อ
ต าแหน่งต่อ
เดือน (บาท) 

รวม
ค่าตอบแทนต่อ
เดือน (บาท) 

1. นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 100,000 ประธานคณะกรรมการบรษิัท 100,000 100,000 

2. นายระเฑยีร ศรีมงคล 79,000 

รองประธานกรรมการบรษิัท 35,000 

85,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

15,000 

3. นายกฤษณ ์ธีรเกาศลัย ์ 74,000 

คณะกรรมการบรษิัท 29,000 

74,000 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 

4. นายวเิชษฐ์ เกษมทองศร ี 54,000 
คณะกรรมการบรษิัท 29,000 

54,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 

5. นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 29,000 คณะกรรมการบรษิัท 29,000 29,000 

รวมจ านวน  336,000   342,000 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทจะไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดอีกนอกจากประกนัสขุภาพ เช่นเดยีวกนักบัปี 
2562 ที่ผ่านมา 

ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร จะไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท เนื่องจาก
ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนกังานของบรษิัทแลว้ 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ภายใตว้งเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 ตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ                
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี
บัญชี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี และในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ
หนา้ที่มาแลว้ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัทผูส้อบบัญชีแห่งใหม่ 
บรษิัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในบรษิัทผูส้อบบญัชีนัน้แทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได  ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัรอบ
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็นผู้ท  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

1.  นายชวาลา เทยีนประเสริฐกิจ สอบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4301  
(ผูล้งนามรบัรองงบการเงินปี 2562) และ/หรือ 

2.  นายเกียรตนิิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4800 
(ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงิน) และ/หรือ 
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3.  นายสุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6638 
(ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงิน) และ/หรือ 

4.  นายนันทวัฒน ์ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7731 
(ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงิน) และ/หรือ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ
ไม่มี ส่วนได้เ สียกับบริษัท  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่  
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ 
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียด
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีระหว่างปี 2563 กบัปี 2562 ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัปี 2562 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2563 รอบปีบัญชี 2562 

1.  ค่าสอบบญัช ี ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 1,860,000 บาท 

2.  ค่าบรกิารอื่น ๆ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ  

บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทส าหรบัปี 2562 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ             
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่7 วาระอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์อง
บรษิัท ที่ www.raimonland.com ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุหอ้งที่ 5-7 อาคารรจันาการ ชัน้ที่ 8 
ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่จดัการประชุมมีรายละเอียดปรากฎตาม 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 (แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุ) 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรด
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ)  

นอกจากนีจ้ากสถานการณโ์รคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) 
ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลาย ๆ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บริษัทจึงสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้หรือผูถื้อหุน้ที่มีผูใ้กลช้ิด
เดินทางกลับจากต่างประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง ในการนีก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทจะปฎิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบัการจดัประชุมสมัมนา หรือกิจกรรมอื่นที่ลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2563 อย่างเคร่งครดั กรณีท่ีพบผูม้ีความเส่ียง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุม โดยท่านผูถื้อ
หุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทนได ้

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับนายระเฑียร ศรีมงคล, นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ หรือนายวิเชษฐ์  
เกษมทองศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ) โดยผูถื้อหุน้สามารถ
ส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฎตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ทีม่ีสทิธิเขา้ร่วมประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุผูถ้ือหุน้) มายงับรษิัท ไรมอน 
แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ)์ บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) เลขที ่3 อาคารรัจนาการ ชั้นที ่19 

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโ์ทรศัพท ์+66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือในการส่งเอกสารใหบ้รษิัท ภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

บริษัทไดต้ิดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตัง้ใจอย่างเต็มที่ที่จะจดัเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชมุหรือสมัมนารวมทัง้กิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคน
หมู่มากอย่างเครง่ครดั บรษิัทจึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้โปรดพิจารณาและปฏิบตัิตามมาตรการเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 8 (มาตรการป้องกนัและแนวทางปฏิบตัตินส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท ไรมอน 
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แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 (COVID-19)) โดยบริษัทจดัใหม้ีจดุคดักรอง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และในการจดัสถานที่ประชุมตอ้งจดัใหม้ีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะท าใหจ้ านวนที่นั่งในหอ้งประชุมมีจ านวน
จ ากดั บรษิัทจึงไดจ้ดัเตรียมสถานที่ประชมุเพื่อรองรบัผูถื้อหุน้ไดไ้ม่เกิน 50 ท่าน รวมทัง้ไม่สามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยู่
ในสถานท่ีเดียวกนัเป็นเวลานานได ้ดงันัน้ ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิัทขอความรว่มมือผู้
ถือหุ้นโปรดแจง้ความประสงคท์ี่จะเข้าประชุมให้บริษัทรบัทราบเป็นการล่วงหน้าดว้ย และหากท่านผู้ถือหุน้ไม่สามารถมา
ประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงทุกวาระล่วงหนา้ได ้โดยบริษัทจะจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มกับรายชื่อ
กรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป และในการประชุมครัง้นี ้
บรษิัทของดจดัอาหารว่างและของช ารว่ยในวนัประชมุ  

ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิเขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุผูถื้อหุน้ตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น
ผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ทีม่ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมผูถ้ือหุน้) โดยบริษัท จะด าเนินการประชมุ
ตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อบังคับของบริษัท 
ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้ือหุน้) 

หมายเหตุ  หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ โปรดติดต่อ 
คุณทศิากร ยังโหมด โทรศพัท ์02 029 1889 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) 

  (นายสถาพร อมรวรพักตร์)      

กรรมการบรหิารและเลขานุการบริษัท 


