วันที่ 8 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสาเนางบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชี
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ งผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแล้ ว ในรู ป แบบรหั ส คิ วอาร์
(QR Code)
2. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงใน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
8. มาตรการป้ องกั นและแนวทางปฏิบั ติ สาหรับผู้ เข้าร่วมประชุม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี 2564 ของบริษัท ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจาปี 2563
และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท ได้ ส รุป ผลการด าเนิ นงานและการเปลี่ย นแปลงที่ สาคั ญ ของบริษัท ซึ่ งเกิ ดขึ้น ในระหว่างรอบปี บัญ ชีสิ้น สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทได้จัดทาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยสาเนา

งบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจาปี 2563 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงคะแนนเสียง
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กาหนดให้บริษัทจะต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี
ของทุกปี
บริษัทได้จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรั บรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยปรากฏอยู่ในหมวดที่ 4 งบการเงิน ประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบ
บัญชี”, “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 (รายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสาเนางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จของบริ ษัทสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสีย งทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

เพื่ออนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของ
บริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุน
สารองมากกว่านั้น
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 4,172,484,127 บาท และมี ทุ น ส ารองตามกฎหมายก่ อ นจั ด สรรเป็ น จ านวน
134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษั ท อย่างไรก็ ดี บริษั ทมีผ ลขาดทุ นสุทธิส าหรับ รอบปีบัญ ชีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 849,818,872 บาท
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณางดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2563
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กาหนดให้การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสารอง
ตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกาไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 849,818,872 บาท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษัทจึงควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดจ่ ายเงิ น ปั น ผล จากผลการด าเนิ น การของบริษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ได้มีมติอนุมัติ
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564
(ปีทเี่ สนอ)

ปี 2563

ปี 2562

1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
เฉพาะกิจการ (บาท)

(849,818,872)

(219,407,507)

492,018,512

2. จานวนหุ้นชาระแล้ว (หุ้น)

4,172,484,127

4,172,484,127

4,172,484,127

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

-

-

0.015

4. รวมจ านวนเงิ น ปั น ผลจ่ า ยทั้ ง สิ้ น
ประมาณ (บาท)

-

-

62,587,261.91

5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(ร้อยละ)

-

-

N/A*

หมายเหตุ
*เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2562 เป็นการพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
(1)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรร
เงินทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมี ผลขาดทุนสุทธิสาหรับรอบปีบัญ ชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 849,818,872 บาท และ

(2)

อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษา กระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน
การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ง ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชือ่ กรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ

ตาแหน่ง

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
2. นายกรณ์ ณรงค์เดช

3. นายสเตฟาน มิเชล

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2563

จานวนครัง้ ที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2563

จานวนปีทดี่ ารง
ตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั

ประธานคณะกรรมการบริษัท

7/8

-

1 ปี 5 เดือน

กรรมการ

7/8

-

1 ปี 5 เดือน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

-

5/5

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

-

0/0

1/1

-

กรรมการบริหาร

-

2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

-

0/0

กรรมการ

7.5 เดือน

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุค คลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ประการใด ทั้งนี้ เนื่องด้วยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 2 ท่าน ได้ลาออกจากตาแหน่ง จึงทาให้มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่ครบองค์ประชุมที่ จะสามารถที่จะจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง
คุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ งแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และมีความเห็น
ว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ) ซึง่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช และ (3) นายสเตฟาน มิเชล กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้จะต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สาหรับปีบัญชี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบีย้ เลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2564 กาหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอานาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความ
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 2 ท่าน ได้ลาออกจากตาแหน่ง จึงทาให้มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบองค์ประชุมที่จะสามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ได้ โดยในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564 นั้น คณะกรรมการ
ของบริษัทได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยคานึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยอัตราค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวลดลงจากปี 2563 จานวน
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีดังนี้

รายชือ่ กรรมการ

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล1

3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน
แคนเชลโลนี2

จานวน
ค่าตอบแทนที่
ได้รบั ในปี 2563
ต่อเดือน (บาท)
100,000

85,000

74,000

จานวนค่าตอบแทนทีน่ าเสนอในปี 2564
ค่าตอบแทน
ต่อตาแหน่งต่อเดือน
(บาท)

รวมค่าตอบแทน
ต่อเดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

100,000

100,000

รองประธานคณะกรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)

50,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)

29,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

20,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)

29,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

ตาแหน่ง

100,000

74,000

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

54,000

5. นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน

29,000

กรรมการบริษทั

29,000

29,000

6. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น

29,000

กรรมการบริษทั

29,000

29,000

7. นายกรณ์ ณรงค์เดช3

29,000

-

-

8. นายสเตฟาน มิเชล4

29,000

กรรมการบริษทั

-

-

-

กรรมการบริษทั

-

-

371,000

371,000

9. นายสถาพร อมรวรพักตร์
รวมจานวน

หมายเหตุ

กรรมการบริษทั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

429,000

54,000

1นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
2นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
3นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
4นายสเตฟาน มิเชล ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก
นอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกันกับปี 2563 ทีผ่ ่านมา
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิ จารณาอนุมัติ การกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปีบัญชี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลั กทรัพย์ กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่อ
งบการเงิ นของบริษั ท มาแล้ว 7 รอบปี บั ญ ชี ไม่ ว่าจะติ ด ต่ อกั น หรือไม่ ก็ ตาม โดยบริษัท จะแต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชีรายนั้ นเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมั ติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยก าหนดให้ ผู้ ส อบบัญ ชี คนใดคนหนึ่ งดั งต่ อไปนี้ เป็ น ผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิน ของบริษั ท
ประจาปี 2564

รายชือ่ ผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

1.

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

2.

นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

จานวนปีทลี่ งลายมือชือ่ รับรองงบ
การเงินของบริษทั
ผู้ลงนามรับรองงบการเงิน
ปี 2562 และ ปี 2563
ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

3.

นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

4.

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมั ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่ มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแตอย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี ของบริษัทเป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริก ารอื่น (Non-Audit Fee)
โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2564 กับปี 2563 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 กับปี 2563
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปีบญ
ั ชี 2564
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่มี

รอบปีบญ
ั ชี 2563
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่มี

หมายเหตุ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทสาหรับปี 2563 และปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยกาหนด
ค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริษัทได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตราประทับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจาเป็นต้องเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 30, 33, 35 และ 50 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม

23 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้อ งมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็น องค์ ป ระชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานในที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กตั้ ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อบังคับฉบับใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะจัดการประชุมแบบ
ปกติหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า มีรอง
ประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุ ม เลื อ กรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน เว้น แต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่องใดไม่มีสิ ทธิออกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้น แต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

30 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ใน ก รณี เป็ น ก ารประชุ ม คณ ะก รรม ก ารผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้ อง
อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่าง
น้ อ ยหนึ่ ง ในสาม (1/3) ขององค์ ป ระชุ ม ต้ อ งอยู่ ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้อ งกระทาผ่านระบบการควบคุม
การประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและ
ภาพ (แล้วแต่กรณี ) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุก
คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการประชุม คณะกรรมการแต่ ล ะครั้ง ประธานในที่
ประชุมอาจกาหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมอิเล็ก ทรอนิกส์
ดังกล่าวต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกาหนด
ทั้ ง นี้ การประชุ ม คณ ะกรรมการที่ ไ ด้ จั ด ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่น เดียวกับการประชุม
คณะกรรมการที่ ก รรมการเข้า ร่ว มประชุ ม ในสถานที่
เดียวกันตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคั บ
ของบริษัท

33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญ ประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้น สุด ประชุมสามัญ ประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
ของรอบปีบัญชีของบริษทั
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ าวแล้ ว ให้
เรี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามั ญ คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิ สามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 10 ของจ านวนหุ้ น ที่
จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม
วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ได้ แต่ ต้ อ งระบุ เหตุ ผ ลในการขอให้
เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ าวแล้ ว ให้
เรี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามั ญ คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุ้น
นั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 10 ของจ านวนหุ้ น ที่
จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม
วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ได้ แต่ ต้ อ งระบุ เหตุ ผ ลในการขอให้
เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย

ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
วันนับแต่วันที่ได้รบั หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถื อหุ้ นทั้งหลายซึ่ ง
เข้ าชื่ อ กั น หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น คนอื่ น ๆ รวมกั น ได้ จ านวนหุ้ น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับ
แต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถื อหุ้นที่ คณะกรรมการเรีย ก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร

ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถื อหุ้ นทั้งหลายซึ่ ง
เข้ าชื่ อ กั น หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น คนอื่ น ๆ รวมกั น ได้ จ านวนหุ้ น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับ
แต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรีย ก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร

ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนด
ไว้ ใ นข้ อ 36 ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสามต้ อ งร่ ว มกั น
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ให้ มี ก าร
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนด
ไว้ ใ นข้ อ 36 ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสามต้ อ งร่ ว มกั น
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ให้ มี ก าร
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการนี้ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั อาจจะจัดให้มีการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ได้ โดยการประชุ ม
ดั ง กล่ า วต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ที่ ก ารที่
กฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ น
ขณะนัน้ กาหนดหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่
บังคับใช้โดยอนุโลมก าหนด ทั้งนี้ การประชุม ผู้ถือ หุ้น
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม

35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็น
หนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการในเรื่ อ ง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ติ ด ต่ อ กั น 3 วั น ก่ อ นวั น
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อบังคับฉบับใหม่
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็น
หนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการในเรื่ อ ง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ติ ด ต่ อ กั น 3 วั น ก่ อ นวั น
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ขึ้ น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คณะกรรมการสามารถส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมและ
เอกสารประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ โดยต้ อ งจัด ส่ง คาบอกกล่า วนัด ประชุม และ
เอกสารประกอบดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในข้อ
นี้ และต้ อ งโฆษ ณ าค าบอ ก ก ล่ า วนั ด ป ระชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัท
จะจัดเก็บสาเนาของคาบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบดั ง กล่ า วไว้ เป็ น หลั ก ฐาน โดยอาจจัด เก็ บ ใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริ หาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนาม มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้ เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
และเพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ ง บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.raimonland.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือ หุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี
2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่จัดการประชุมมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แผนที่สถานที่จัดการประชุม)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ)
ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) โดยมาตรการ
ดังกล่าวจะเน้นย้าให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตามข้อกาหนดของทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้จานวนทีน่ งั่ ในห้องประชุมมีจานวนจากัด สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จานวน
สูงสุด 50 ที่นั่ง

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ทุกท่านพิ จารณามอบฉันทะให้ กับนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือ นายวิเชษฐ์
เกษมทองศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูล

กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้อง
นามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฎ
ตาม สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบมายังบริษัท
ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
ร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 บริษัทจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ คุณทิศากร
ยังโหมด โทรศัพท์ 02 029 1889

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)

(นายสถาพร อมรวรพักตร์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

