
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

หลักเกณฑก์ำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำกอ่นกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
 
วัตถุประสงค ์
          บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถื้อหุน้ตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี บรษิัทฯ จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุสำมัญ
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระในกำรประชมุตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก ำหนด 
  
หลักเกณฑ ์

1. ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 
1.2 ผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 1.1 จะตอ้งมีระยะเวลำกำรถือหุน้ดงักล่ำวต่อเนื่องมำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน ในวนัท่ียื่นเสนอ 
1.3 ระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจำรณำ แลว้แต่กรณีพรอ้มรำยละเอียดของเรื่องที่ เสนอใหช้ดัเจน
ในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
1.4 ตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

2. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจวุำระกำรประชมุ 
2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดแ้ก่  

1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 1 หรือ ใหเ้อกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น หรือ มีขอ้ควำมที่ไม่
ตรงตำมควำมเป็นจรงิ หรือ มีขอ้ควำมคลมุเครือ หรือ เสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอ้เท็จจริงที่กล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนั
สมควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเรื่องดงักล่ำว  
3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทจะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมที่ประสงค  ์
4) เป็นเรื่องที่ขดัต่อกฏหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ของรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ หรือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท     
5) กรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

2.2 ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 
2.2.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำร

ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้” พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและ
สมบรูณ ์ส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงบรษิัท ไดต้ัง้แต่ 1 ธันวำคม 2564 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ตำมที่อยู่ดงันี ้

เลขำนุกำรบริษทั 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่3 อำคำรรัจนำกำร ชัน้ที ่19 ถนนสำทรใต้  
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
กรุณำวงเล็บมมุซองวำ่ “กำรเสนอวำระประชมุผูถื้อหุน้” 

กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/THE%20PROPOSED%20AGENDA%20BEFORE%20AGM%20OF%20SHAREHOLDER/2.%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0_Pranda.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/THE%20PROPOSED%20AGENDA%20BEFORE%20AGM%20OF%20SHAREHOLDER/2.%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0_Pranda.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/THE%20PROPOSED%20AGENDA%20BEFORE%20AGM%20OF%20SHAREHOLDER/2.%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0_Pranda.pdf


2.2.2 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ก่อนน ำเสนอต่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มี
ลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมตำมขอ้ 2.1 และหำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถจดัส่งเอกสำรที่ครบถว้นและถูกตอ้ง
ไดภ้ำยในเวลำที่ก ำหนด บรษิัทจะถือว่ำผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที่ผูถื้อหุน้เสนอว่ำควรบรรจุ
เป็นวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นที่สิน้สดุ 

2.2.4 เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพรอ้ม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และเรื่องที่คณะกรรมกำรปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องที่เสนอตำมหลกัเกณฑข์อ้ 2.1 จะแจง้เป็นเรื่องเพื่อทรำบใน
กำรประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มระบเุหตผุลในกำรปฏิเสธกำรบรรจเุป็นวำระไวด้ว้ย 

3. กำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
        บรษิัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้บรษิัท จึงจดัให้
มีระบบรบัค ำถำมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้เก่ียวกบับรษิัทฯ ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

3.1 ส่งค ำถำมพรอ้มกบัขอ้มลูของผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
- ชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และอีเมลล์ (ถ้ำมี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น และ จ ำนวนหุ้นที่ ถือในบริษัท 
- รำยละเอียดค ำถำม 

3.2 ช่องทำงในกำรส่งค ำถำม 
- ทำงอีเมลไ์ดท้ี่ :  ir@raimonland.com  
- ทำงไปรษณีย ์ตำมที่อยู่ดงันี ้

เลขำนุกำรบริษทั 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่3 อำคำรรัจนำกำร ชั้นที ่19 ถนนสำทรใต้  
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

3.3 ช่วงเวลำที่เปิดรบัค ำถำม 
      ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมที่เก่ียวกบับรษิัทฯ ไดต้ัง้แต่ 1 ธันวำคม 2564 ถึง 31 ธันวำคม 2564 

3.4 กำรตอบค ำถำม  
        บรษิัทฯ จะพิจำรณำตอบค ำถำมที่ไดร้บัจำกผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ท่ำนอื่นไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงเท่ำเทียม  
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว)     นำมสกุล:       
บริษัท              
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน/ทีติ่ดต่อได้: 
เลขท่ี       หมู่บำ้น/อำคำร       
หมู่ท่ี    ตรอก/ซอย  ถนน         
ต ำบล/แขวง      อ ำเภอ/เขต        
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ        
โทรศพัท ์      โทรสำร        
E-mail              
ท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดต่อไดใ้นต่ำงประเทศ)     
              
2. จ ำนวนหุ้นทีถื่อครอง:      หุน้ ณ วนัท่ี      

3. เร่ืองทีเ่สนอ:             

วัตถุประสงค:์  [   ] เพื่ออนมุตัิ   [   ] เพื่อพิจำรณำ   [   ] เพื่อทรำบ 

รำยละเอียด:            

             

              

[   ] มีเอกสำรประกอบ   [   ] ไม่มีเอกสำรประกอบ 

4. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นทีต้่องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

4.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

 [ ] หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรือส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 4.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 

 [ ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 [ ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5. ค ำรับรอง 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสำร

หลกัฐำนดงักล่ำวได ้

 

 

ลงชื่อ            ผูถื้อหุน้ 

(                ) 

วนัท่ี 


