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ขอ้บงัคบัของบรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) เฉพาะสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
หมวดที ่4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 14 (วรรค 2)  

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที ่ประชุมผู้ถือหุ ้นจะพิจารณา ซึ ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้  

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

15.2 ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว
ละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนท่ีมีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้า
รับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
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หมวดที ่5 
การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก าหนดหรือกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้โดยอนุโลมก าหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลเชน่เดียวกับประชุมผูถ้ือหุน้ที่ผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถอืหุน้ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะจัดให้มีขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  คณะก รรมการ
สามารถส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยต้องจัดส่งค า
บอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อนี้ และต้องโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บส าเนาของค าบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจะ
เป็นองค์ประชุม 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

   (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

   (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 

   (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

   (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

   (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

   (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
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  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

  (6) กิจการอื่น ๆ 
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ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  

ข้อ 45 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

  เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 


