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มาตรการป้ องกันและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีควำมห่วงใยสุขภำพของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
ทุ ก ท่ำ นจำกควำมเสี่ย งอัน เนื่ อ งมำจำกกำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 บริษัท จึ งจัดกำรประชุ ม สำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ อย่ำงรัดกุมและกระชับ ซึ่งอำจทำให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้รับควำมสะดวก
ดังเช่นที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดกำรประชุมโดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมเป็ นสำคัญ
ตำมคำแนะนำและแนวทำงของหน่ วยงำนภำครัฐที่มีอำนำจกำกับดูแล เพื่อประสิทธิภำพในกำรจัดประชุม
และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทจึงขอเรียนให้ทรำบถึงแนวปฏิบัติตนในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ดังนี้
1.
บริษัทขอเชิญชวนให้ผูถ้ ื อหุน้ พิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง ไม่วำ่ ท่ำนจะเข้ำข่ำยเป็ นผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดควำมแออัดในที่ประชุม
อันจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยผูถ้ ือหุน้ สำมำรถใช้หนั งสือมอบฉันทะที่
บริษัทได้จัดส่งให้ท่ำนพร้อมหนั งสือเชิญประชุม ซึ่งท่ ำนผูถ้ ือหุน้ สำมำรถออกเสียงลงคะแนนในทุกวำระ
ล่วงหน้ำได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบมำยังบริษัท ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม
2563 โดยจัด ส่ ง มำที่ เลขานุ ก ารบริ ษั ท บริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคาร
รัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2.
กรณีผูถ้ ือหุน้ มีคำถำมที่ เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม หรือคำถำมเกี่ยวกับบริษัท บริษัทขอ
เรี ย นเชิ ญ ให้ผู ้ถื อ หุ ้น ส่ ง ค ำถำมล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นวัน ประชุ ม โดยระบุ ร ำยละเอี ย ดของค ำถำมพร้อ มแจ้ง
ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ (ถ้ำมี) ที่สำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังบริษัทภายในวันพุธที่
22 กรกฎาคม 2563 ผ่ำนช่องทำงดังนี้
- ส่ ง มำที่ บ ริ ษั ท พร้อ มหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ โดยจัด ส่ ง มำที่ เลขานุ ก ารบริ ษั ท บริ ษั ท
ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- อีเมล:
ir@raimonland.com
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรตอบคำถำม ในกรณีที่ขอ้ มูลของผูถ้ ือหุน้ ไม่ครบถ้วนหรือ
คำถำมของผูถ้ ือหุน้ ไม่ชดั เจน หรือส่งมำภำยหลังจำกกำหนดเวลำที่เปิ ดรับคำถำม
3.
หำกท่ำนผูถ้ ือหุน้ มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอทำควำมเข้ำใจ
และขอควำมร่วมมือทุกท่ำนในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรดังต่อไปนี้ อย่ำงเคร่งครัด

3.1 บริษัทจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียน ณ สถำนที่ประชุมตั้งแต่
เวลำ 12:00 น. เป็ นต้นไป โดยผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับมำตรกำรระยะห่ำงทำง
สังคม (Social Distancing) โดยจะต้องทำกำรลงทะเบียนเข้ำ-ออกสถำนที่ประชุมอย่ำงเคร่งครัด
เนื่ องจำกจำนวนที่นัง่ ในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือโปรดแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมประชุมให้บริษัททรำบเป็ น
กำรล่วงหน้ำที่ ir@raimonland.com ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 27 กรกฎำคม 2563 และใน
วันประชุม โปรดมำลงทะเบียน ณ สถำนที่ประชุมภำยในเวลำที่กำหนด ทั้งนี้ หำกไม่ได้แจ้งควำมประสงค์
ล่วงหน้ำ เมื่อที่นัง่ ที่จดั ใว้เต็มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่สำมำรถเข้ำห้องประชุมได้
3.2 บริษัทจะอนุ ญำตให้เฉพำะผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น โดยไม่
อนุ ญำตให้ผูต้ ิดตำมเข้ำมำยังสถำนที่ประชุม
3.3 ท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่ำนต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอก
แบบคัดกรองตนเอง ตำมจุดบริกำรที่ บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะจัดจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรม
ควบคุ ม โรค กระทรวงสำธำรณสุ ข โดยบริ ษั ท ก ำหนดให้ก ำรต่ อ แถว ณ จุ ด คัด กรอง จุ ด ตรวจเอกสำร
จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีกำรเว้นระยะอย่ำงน้อย 1 เมตร
หำกท่ำนมีอุณหภูมิต้ังแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้ นไปหรือมีอำกำรผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีอำกำร ไอ จำม เจ็บคอ มีน้ ำมูก และ/หรือหำกท่ำนอยูใ่ นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัย
เสี่ยง เช่น ท่ำนหรือบุคคลที่อำศัยร่วมกั บท่ำนเดินทำงไป – กลับจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับ
บุคคลที่ได้รบั กำรตรวจพบว่ำติดเชื้ อ COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุ ญำตให้ท่ำนเข้ำร่วมประชุมหรือ
เข้ำมำในสถำนที่จดั กำรประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกรำย
ในกรณีที่ท่ำนปกปิ ดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำรเดินทำงของท่ำน ถือเป็ นกำร
กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3.4 บริษัทจะจัดให้มีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยจะจัดให้
แต่ละที่นัง่ มีระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั ่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้าย
ที่นั ่ง ทั้งนี้ เพื่อลดควำมแออัดในสถำนที่ประชุม
อนึ่ ง บริษัทจากัดจานวนที่นั ่งสาหรับผูถ้ ือหุน้ ไว้ไม่เกิน 50 ที่นั ่ง บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ
กำรเข้ำห้องประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉั นทะที่ผ่ำนกำรคัดกรองตำมที่บริษัทกำหนดและได้ทำกำร
สำรองที่นัง่ ล่วงหน้ำไว้และมำถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ เมื่อที่นั ่งในห้องประชุม
เต็มแล้ว บริษัทจะไม่อนุญาตให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก

3.5 สำหรับผูท้ ี่ผ่ำนกำรคัดกรองให้เข้ำร่วมประชุม บริษัทขอควำมร่วมมือให้ท่ำนเตรียม
และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม นอกจำกนี้ ท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ที่ผ่ำนกำรคัดกรองและได้รบั สิทธิเข้ำห้องประชุมแล้ว จะได้รบั กำรติดสติกเกอร์แทนสัญ ลักษณ์ บริษัทจึงขอ
ควำมร่วมมือให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะติดสติกเกอร์ดังกล่ำวไว้ตลอดเวลำที่อยูใ่ นสถำนที่ประชุม
3.6 สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ผ่ำนกำรคัดกรองหรือไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้เนื่ องจำกที่นัง่
ที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้ท่ำนมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระ โดยบริษัทจะอำนวยควำมสะดวกด้ำนอำกร
แสตมป์ ให้กับท่ำน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่ำนเป็ นผูร้ ับมอบฉั นทะมำจำกบุคคลอื่น ท่ำนจะไม่สำมำรถมอบฉันทะ
ช่วงต่อให้กรรมกำรอิสระของบริษัทได้
3.7 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำด บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนสำหรับกำรสอบถำม
หำกท่ำนประสงค์สอบถำมในที่ ประชุม ขอให้ส่งคำถำมแก่ เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถำมให้แก่
ประธำนกรรมกำรต่อไป
4.
บริษัท จะงดให้บริ การอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มชา กาแฟ และขอควำมร่วมมือ
งดรับประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพื้ นที่จดั การประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำร
แพร่กระจำยของเชื้ อไวรัส
5.
บริษัทของดแจกรำยงำนประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม ณ สถำนที่ประชุม เพื่อลดกำรสัมผัส
สิ่งของร่วมกับผูอ้ ื่นและเพื่อควำมปลอดภัยสูงสุดของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
6.
บริษัทจะจัดให้มีกำรทำควำมสะอำดพื้ นที่จดั กำรประชุม ก่อนเริ่มกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม ตำมแนวทำงที่กระทรวงสำธำรณสุขแนะนำ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ลำ้ งมือในจุดต่ำง ๆ ทัว่ สถำนที่
ประชุม
บริษัทจะดาเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 16:00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ต้องอยูร่ วมกันในที่ประชุมนานเกินไป
ขอให้ท่านสารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้ นที่ประชุ ม บริษัทขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ที่นี้หากเกิ ดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองหรือลงทะเบียนเนื่ องด้วยจานวนของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม

อนึ่ ง เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยังมีควำมไม่แน่ นอน บริษัทขอสงวน
สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่น ใดในการจัดการประชุ ม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษัทจะแจ้ง
ให้ผูถ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)

