เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)

วันพุธที 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมห้องที - อาคารรัจนาการ ชันที
เลขที ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิ ดรับลงทะเบียน 12:00 น.

เพือความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจ้งการประชุมซึ งพิมพ์
บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ งดแจกของชําร่วยเพือให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็ นแนวทางทีหน่วยงานกํากับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชําร่วยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. รายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยสาเนางบการเงินของบริษัทสาหรับ
รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2562 ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้อง
นามาแสดงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
6. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
8. มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19
(COVID-19)
ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธ
ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ห้อ งที่ 5-7 อาคารรัจ นาการ ชั้น ที่ 8 ตั้ง อยู่ ท่ี เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายงานประจาปี 2562 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ไว้ใ นรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว และบริษัท
ได้จัดทาแผนธุรกิจและกลยุท ธ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 1 (รายงาน
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ประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสาเนางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วในรู ปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code)) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิ จารณาแล้วเห็ น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 รับ ทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานประจาปี
2562 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงคะแนนเสียง
วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ”) และข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้อ 43 ก าหนดให้บ ริ ษั ท จะต้อ งจัด ท า
งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ณ วัน สิ น้ สุด ของรอบปี บัญ ชี เพื่ อ เสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของทุกปี
บริษัทได้จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1 (รายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยสาเนางบ
การเงินของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้วในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของ บริ ษั ท ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ ้น สุ ด วั น ที่
31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ง ได้ผ่า นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตและได้ผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น
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การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
รอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้บริษัทต้อง
จั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ น ทุ น ส ารองไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีขอ้ บังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทนุ สารองมากกว่านัน้
ในปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 4,172,484,127 บาท และมีทนุ สารองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็ น
จานวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31
ธั น วาคม 2562 จ านวน 219,407,507 บาท ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ดัง นั้น บริ ษั ท จึ ง
พิจารณางดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2562
เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563 พิ จ ารณาอนุ มัติ ง ดการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากก าไรสะสมของบริ ษั ท ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิ
ทัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา บริษัทได้จ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

ปี 2561

1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
เฉพาะกิจการ (บาท)

(219,407,507)

492,018,512

N/A*

2. จานวนหุน้ ชาระแล้ว (หุน้ )

4,172,484,127

4,172,484,127

3,575,483,607
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

ปี 2561

3. เงิ น ปั นผลจ่ า ยอั ต ราต่ อ หุ้ น
(บาท)

-

0.015

0.0313

4. รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้
ประมาณ (บาท)

-

62,587,261.91

111,912,637

5. อั ต ราจ่ า ยเงิ น ปั น ผลต่ อ ก าไร
สุทธิ (ร้อยละ)

-

N/A*

N/A*

หมายเหตุ
*เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 และ 2561 เป็ นการพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณา
(1) อนุมตั ิงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 219,407,507 บาท และ
(2) อนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริษัทให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษา
กระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กาหนดว่า ใน
การประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้อ อกโดยจ านวนใกล้ท่ี สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม
โดยจะเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามข้อนีใ้ ห้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษั ท มี ก รรมการบริษัท ที่ ตอ้ งออกจากต าแหน่ งตามวาระจานวน 3 ท่ าน
ดังต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

1. นายระเฑียร ศรีมงคล

จานวนครั้งที่
จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ในปี 2562 ชุดย่อยในปี 2562

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

8/8

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

2 ปี
7/7

6/8

กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

จานวนปี ทีด่ ารง
ตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั

1 ปี 7 เดือน
5/7

N/A*

3.5 เดือน
N/A*

*นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
อนึ่ง บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกาหนดและเปิ ดเผยไว้แล้ว แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลใดๆ เข้ามาแต่ประการใด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึง ได้พิจารณาและกลั่น กรอง
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ทัง้ 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
จานวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
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เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสาหรับผูท้ ่ีจะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและ กรรมการ
ตรวจสอบก็เป็ นผูท้ ่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด
เช่นเดียวกับข้อกาหนดสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ อ้ งออกตามวาระ) ซึ่งได้จดั ส่งให้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
และ (3) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนีจ้ ะต้องได้อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สาหรับปี บัญชี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 กาหนดไว้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้าน
บาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้ นี ้ ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทคานึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา
ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทน
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับ บริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ทางผลกาไรของบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ประจ าปี 2563 ภายใต้ว งเงิ น ไม่ เ กิ น 9,000,000 บาท โดยให้
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คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563 ตามความเหมาะสม
ต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 และปี 2562
ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

2. นายระเฑียร ศรีมงคล

3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

จานวน
ค่าตอบแทนที่
ได้ รับในปี 2562
ต่อเดือน (บาท)
100,000

79,000

74,000

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

54,000

5. นายกรณ์ ณรงค์เดช

29,000

รวมจานวน

336,000

จานวนค่าตอบแทนทีน่ าเสนอในปี 2563
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนต่อ
รวม
ตาแหน่งต่อ
ค่าตอบแทนต่อ
เดือน (บาท)
เดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

100,000

รองประธานกรรมการบริษัท

35,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

15,000

คณะกรรมการบริษัท

29,000

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

20,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

คณะกรรมการบริษัท

29,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

คณะกรรมการบริษัท

29,000

100,000

85,000

74,000

54,000
29,000
342,000

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกันกับปี
2562 ที่ผ่านมา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจาก
ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทเป็ นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ านาจในการจัด สรรค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ประจ าปี 2563 ตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยนับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี
บัญชี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตาม มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทกุ ปี และในการแต่งตัง้ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ที่ อ อกหลัก ทรัพ ย์
กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่
บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในบริษัทผูส้ อบบัญชีนนั้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบ
ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1.

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301
(ผูล้ งนามรับรองงบการเงินปี 2562) และ/หรือ

2.

นายเกียรตินิยม คุณติสุข

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4800
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ
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3.

นายสุวัจชัย เมฆะอานวยชัย

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6638
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ

4.

นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7731
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ
ไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วแต่
อย่ า งใด จึ ง มี ค วามเป็ น อิ สระในการตรวจสอบและแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของ บริษั ท และ
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ บริษัท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียด
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีระหว่างปี 2563 กับปี 2562 ดังนี ้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2563 กับปี 2562
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2563

รอบปี บัญชี 2562

1. ค่าสอบบัญชี

ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ไม่เกิน 1,860,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทสาหรับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 7

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ที่ www.raimonland.com ด้วยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชัน้ ที่ 8
ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่จดั การประชุมมีรายละเอียดปรากฎตาม
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6 (แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุม)
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติท่แี ต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรด
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ)
นอกจากนีจ้ ากสถานการณ์โรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)
ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลาย ๆ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บริษัทจึงสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูถ้ ื อหุน้ ที่มีผูใ้ กล้ชิด
เดินทางกลับจากต่างประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง ในการนีก้ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะปฎิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่ลกั ษณะใกล้เคียงกัน
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีพบผูม้ ีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านผูถ้ ือ
หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นายระเฑียร ศรีมงคล, นายกฤษณ์ ธี รเกาศัลย์ หรือนายวิเชษฐ์
เกษมทองศรี ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ) โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ) มายังบริษัท ไรมอน
แลนด์ จากัด (มหาชน) (ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริษัทมีความตัง้ ใจอย่างเต็มที่ท่ีจะจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางและคาแนะนาที่ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดขึน้ เกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนารวมทัง้ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคน
หมู่มากอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดพิจารณาและปฏิบตั ิตามมาตรการเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 8 (มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท ไรมอน
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แลนด์ จากัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 (COVID-19)) โดยบริษัทจัดให้มีจดุ คัดกรอง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และในการจัดสถานที่ประชุมต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทาให้จานวนที่น่ งั ในห้องประชุมมีจานวน
จากัด บริษัทจึงได้จดั เตรียมสถานที่ประชุมเพื่อรองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ไม่เกิน 50 ท่าน รวมทัง้ ไม่สามารถให้คนจานวนมากมารวมอยู่
ในสถานที่เดียวกันเป็ นเวลานานได้ ดังนัน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือผู้
ถื อหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าประชุมให้บริษัทรับทราบเป็ นการล่วงหน้าด้วย และหากท่านผู้ถือหุน้ ไม่สามารถมา
ประชุมด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อ
กรรมการอิสระที่จะเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป และในการประชุมครัง้ นี ้
บริษัทของดจัดอาหารว่างและของชาร่วยในวันประชุม
ทั้งนี ้ ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ) โดยบริษัท จะดาเนินการประชุม
ตามข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท เรื่ อ งการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 4 (ข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ )
หมายเหตุ หากผู้ถื อ หุ้น ท่ า นใดที่ ป ระสงค์จ ะรับ รายงานประจ าปี 2562 ของบริ ษั ท ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โปรดติ ด ต่ อ
คุณทิศากร ยังโหมด โทรศัพท์ 02 029 1889

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)

(นายสถาพร อมรวรพักตร์)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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