
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

หลกัเกณฑก์ำรเสนอวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้และกำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
          บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ 
จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 เพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวำระในกำรประชุมตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด 
  
หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
1.1  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
1.2  ผู้ถือหุ้นตำมข้อ 1.1 จะต้องมีระยะเวลำกำรถือหุ้นดังกล่ำวต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ในวันที่ยื่นเสนอ 
1.3  ระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณีพร้อมรำยละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ชัดเจนในแบบขอ

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1.4  ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม 
2.1  เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่  

1)  เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 1 หรือ ให้เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน หรือ มีข้อควำมที่ไม่ตรงตำมควำม
เป็นจริง หรือ มีข้อควำมคลุมเครือ หรือ เสนอมำไม่ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

2)  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควร
สงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว  

3)  เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์ 
4)  เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฏหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ของรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หรือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท     
5)  กรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.2  ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดย

กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงบริษัท ได้ตั้งแต่ 4 มกรำคม 2566 จนถึงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2566 ตำมที่อยู่ดังนี ้

เลขำนกุำรบรษิทั 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่3 อำคำรรจันำกำร ชัน้ที ่19 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร 10120 
กรุณำวงเล็บมุมซองว่ำ “กำรเสนอวำระประชุมผู้ถือหุ้น” 

กรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก  “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 

2.2.2 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนน ำเสนอต่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้ำข่ำย
ตำมเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมตำมข้อ 2.1 และหำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถจัดส่งเอกสำรที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด บริษัทจะ
ถือว่ำผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ำควรบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นที่สิ้นสุด 

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


2.2.4 เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมกำร และเรื่องที่คณะกรรมกำรปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องที่เสนอตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุ
เหตุผลในกำรปฏิเสธกำรบรรจุเป็นวำระไว้ด้วย 

3. กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
        บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั้น ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงจัดให้มีระบบรับ
ค ำถำมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

3.1 ส่งค ำถำมพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
- ช ื ่อ ท ี ่อย ู ่  เบอร ์โทรศ ัพท์  โทรสำร และอ ี เมลล์  (ถ ้ำม ี )  ท ี ่ต ิดต ่อได ้ของผู ้ถ ือห ุ ้น และจ  ำนวนหุ ้นท ี ่ถ ือในบร ิษัท  
- รำยละเอียดค ำถำม 

3.2 ช่องทำงในกำรส่งค ำถำม 
- ทำงอีเมล์ได้ที่ :  ir@raimonland.com  
- ทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยู่ดังนี้ 

เลขำนกุำรบรษิทั 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 3 อำคำรรัจนำกำร ชั้นที่ 19 ถนนสำทรใต้  
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

3.3 ช่วงเวลำที่เปิดรับค ำถำม 
      ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 4 มกรำคม 2566 ถึง 4 กุมภำพันธ์ 2566 

3.4 กำรตอบค ำถำม  
        บริษัทฯ จะพิจำรณำตอบค ำถำมที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ำนอื่นได้รับทรำบข้อมูล
ดังกล่ำวอย่ำงเท่ำเทียม  
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แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุปน็วำระกำรประชมุผู้ถอืหุน้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว)     นำมสกุล:       
บริษัท              
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้: 
เลขที่       หมู่บ้ำน/อำคำร       
หมู่ที่    ตรอก/ซอย  ถนน         
ต ำบล/แขวง      อ ำเภอ/เขต        
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   ประเทศ        
โทรศัพท์       โทรสำร        
E-mail              
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชำติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่ำงประเทศ)      
             
2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง:      หุ้น ณ วันที่      
3. เรื่องที่เสนอ:             
วัตถุประสงค์:  [   ] เพื่ออนุมัติ   [   ] เพ่ือพิจำรณำ   [   ] เพื่อทรำบ 
รำยละเอียด:            
             
              

[   ] มีเอกสำรประกอบ   [   ] ไม่มีเอกสำรประกอบ 
4. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 

4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 
 [ ] หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรือส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 

 [ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 [ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5. ค ำรับรอง 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสำรหลักฐำน
ดังกล่ำวได้ 
 
 

ลงชื่อ            ผู้ถือหุ้น 
(                ) 

วันที ่


