บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่ งคําถามล่ วงหน้ า
ก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี ประกอบกับเพือให้ เป็ นไปตามทีกฎหมาย
กําหนด ดังนันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถาม และ/หรื อ เสนอเรื องทีผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทฯ กําหนด
หลักเกณฑ์
1. ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติดงั นี
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือห้ นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
1.2 ต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
1.3 ระบุเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณีพร้ อมรายละเอียดของเรื องทีเสนอให้ ชดั เจน
ในแบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2. การเสนอเรืองเพือบรรจุวาระการประชุม
2.1 เรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ แก่
1) เป็ นเรื องทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 1 หรื อ ให้ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน หรื อ มีข้อความทีไม่
ตรงตามความเป็ นจริ ง หรื อ มีข้อความคลุมเครื อ หรือ เสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนด
2) เป็ นเรื องทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้ อเท็จจริงทีกล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั
สมควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
3) เป็ นเรื องทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามทีประสงค์
4) เป็ นเรื องทีขัดต่อกฏหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของราชการ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุม
ผู้ถือหุ้น หรื อหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
5) กรณีอนตามที
ื
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2.2 ขันตอนการพิจารณา
2.2.1 ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี สามารถเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องอย่างครบถ้ วนและ
สมบูรณ์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ได้ ตงแต่
ั วันที 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามทีอยู่ดังนี
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
เลขที อาคารรั จนาการ ชันที ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น”
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น” และลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน

2.2.2 เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ นก่อนนําเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ซึงจะต้ องไม่มี
ลักษณะเข้ าข่ายตามเรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามข้ อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารทีครบถ้ วนและถูกต้ อง
ได้ ภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นทีสินสุด
2.2.4 เรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อม
ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื องทีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื องทีเสนอตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 จะแจ้ งเป็ นเรื องเพือทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็ นวาระไว้ ด้วย
3. การส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ดังนัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษทั จึงจัดให้
มีระบบรับคําถามเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ าเกียวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี
3.1 ส่งคําถามพร้ อมกับข้ อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี
- ชือ ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลล์ (ถ้ ามี) ทีติดต่อได้ ของผู้ถือหุ้น และจํานวนหุ้นทีถือในบริษัท
- รายละเอียดคําถาม
3.2 ช่องทางในการส่งคําถาม
- ทางอีเมล์ได้ ที :
ir@raimonland.com
- ทางไปรษณีย์ ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
เลขที อาคารรั จนาการ ชันที ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
3.3 ช่วงเวลาทีเปิ ดรับคําถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามทีเกียวกับบริษัทฯ ได้ ตงแต่
ั วนั ที 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี
3.4 การตอบคําถาม
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาตอบคําถามทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นในทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านอืนได้ รับทราบ
ข้ อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียม

