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มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบตั สิ าหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่า นจากความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในครั้งนี้อย่าง
รัดกุมและกระชับ ซึ่งอาจทาให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทจะจัดการประชุมโดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสาคัญ ตามคาแนะนาและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจกากับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี้
1.
บริษัทขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้า
ข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 โดยจัดส่ง
มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
2.
กรณีผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือคาถามเกี่ยวกับบริษัท บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่ง
คาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุรายละเอียดของคาถามพร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ (ถ้ามี) ที่สามารถ
ติดต่อได้ ส่งมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- อีเมล:

ir@raimonland.com

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคาถาม ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นไม่ครบถ้วนหรือคาถามของผู้ถือหุ้นไม่ชัดเจน
หรือส่งมาภายหลังจากกาหนดเวลาที่เปิดรับคาถาม
3.
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอทาความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกท่านใน
การปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
3.1 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป โดยผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่ง
รวมถึงคาแนะนาต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจะต้องทาการลงทะเบียนเข้า -ออก
สถานที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากจานวนที่นั่งในห้องประชุมมีจานวนจากัด สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอ
ความร่วมมือโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าที่ ir@raimonland.com ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564
ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 และในวันประชุม โปรดมาลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมภายในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ หากไม่ได้แจ้งความประสงค์
ล่วงหน้า และเมื่อที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดเตรียมห้อง
สารองเพื่อถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเพิม่ เติมหรือ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
มายังห้องประชุมได้

3.2

เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมได้ โดยผู้ติดตามไม่สามารถเข้า

3.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรองตนเอง ตามจุด
บริการที่บริษัทกาหนด โดยบริษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัทกาหนดให้การต่อ
แถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีการเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร
หากท่านมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มี
อาการ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก และ/หรือ หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ท่านหรือบุคคลที่อาศัยร่วมกับท่านเดินทางไป –
กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรื อใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย
ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3.4 บริษัทจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่าง
น้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม
อนึ่ง บริษัทจากัดจานวนที่นั่งสาหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง บริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีผ่ ่านการคัดกรองตามที่บริษัทกาหนดและได้ทาการสารองที่นั่งล่วงหน้าไว้และมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First
Serve) ทั้งนี้ เมื่อที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมอีกได้
3.5 สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการ
ติดสติกเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดสติกเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่
ประชุม
3.6 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว บริษัทขอ
ความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทจะอานวยความสะดวกด้านอากรแสตมป์ให้กับท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็น
ผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทได้
3.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสาหรับการสอบถามหากท่านประสงค์สอบถาม
ในที่ประชุม ขอให้ส่งคาถามแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคาถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป
4.
บริษัทจะงดให้บริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มชา กาแฟ และขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหารทุกชนิดใน
บริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
5.
บริษัทของดแจกรายงานประจาปี 2563 แบบรูปเล่ม ณ สถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
6.
บริษัทจะจัดให้มีการท าความสะอาดพื้นที่จัดการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะนา รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม
บริษัทจะดาเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16:00 น. เพื่อไม่ให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ต้อง
อยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป
ขอให้ท่านสารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้หากเกิดความล่าช้าใน
กระบวนการคัดกรองหรือลงทะเบียนเนื่องด้วยจานวนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)

