บริษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี บริษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด
หลักเกณฑ์
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีจะมีสิทธิในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.1 จะต้องมีระยะเวลาการถือหุน้ ดังกล่าวต่อเนืองมาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ในวันทียืนเสนอ
1.3 ระบุเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณีพร้อมรายละเอียดของเรืองทีเสนอให้ชดั เจน
ในแบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2. การเสนอเรืองเพือบรรจุวาระการประชุม
2.1 เรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
1) เป็ นเรืองทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 1 หรือ ให้เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือ มีขอ้ ความทีไม่
ตรงตามความเป็ นจริง หรือ มีขอ้ ความคลุมเครือ หรือ เสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนด
2) เป็ นเรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงทีกล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั
สมควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
3) เป็นเรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์
4) เป็ นเรืองทีขัดต่อกฏหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของราชการ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
5) กรณีอนตามที
ื
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2.2 ขันตอนการพิจารณา
2.2.1 ผูถ้ ื อหุน้ ทีมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี สามารถเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงบริษัท ได้ตงแต่
ั วนั ที 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามทีอยู่ดงั นี
เลขานุการบริษทั
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
เลขที อาคารรัจนาการ ชันที ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอวาระประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ” และลงชือไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน

2.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองในเบืองต้นก่อนนําเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึงจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามเรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 และหากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารทีครบถ้วนและถูกต้อง
ได้ภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผูถ้ ือหุน้ เสนอว่าควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นทีสินสุด
2.2.4 เรืองทีผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ื อหุ้นพร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรืองทีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรืองทีเสนอตามหลักเกณฑ์ขอ้ 2.1 จะแจ้งเป็ นเรืองเพือทราบใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็ นวาระไว้ดว้ ย
3. การส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทคํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ดังนัน ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท จึงจัดให้
มีระบบรับคําถามเพือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าเกียวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี
3.1 ส่งคําถามพร้อมกับข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี
- ชื อ ที อยู่ เบอร์โ ทรศัพ ท์ โทรสาร และอี เ มลล์ (ถ้า มี ) ที ติด ต่ อ ได้ข องผู้ถื อ หุ้น และจํา นวนหุ้น ที ถื อ ในบริ ษั ท
- รายละเอียดคําถาม
3.2 ช่องทางในการส่งคําถาม
- ทางอีเมล์ได้ที :
ir@raimonland.com
- ทางไปรษณีย ์ ตามทีอยู่ดงั นี
เลขานุการบริษทั
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
เลขที อาคารรัจนาการ ชันที ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
3.3 ช่วงเวลาทีเปิ ดรับคําถาม
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามทีเกียวกับบริษัทฯ ได้ตงแต่
ั วนั ที 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี
3.4 การตอบคําถาม
บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามทีได้รบั จากผูถ้ ือหุน้ ในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ท่านอืนได้รบั ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียม

