ที่

ComSec. 9/2564
30 เมษายน 2564

เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสานักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้อง
ประชุมของบริษัท Raimon Meeting Room ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ณ เวลา 14.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย
รวมเป็นจานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,547,175,905 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0470 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจาหน่ายแล้วของบริษัท ครบ
เป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องสาคัญ ดังนี้
1.

2.

มีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจาปี 2563
และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

0.0000

หมายเหตุ
(1)

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และ /หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม
จานวน 3 ราย โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,396,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น
จานวน 38 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 2,599,572,005 หุ้น
มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผล
ขาดทุนสุทธิสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 849,818,872 บาท และพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบั ญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษา
กระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
(2)

3.

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

หมายเหตุ:
4.

0.0000

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1)
มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

0.0000

2)

มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

3)

0.0000

มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสเตฟาน มิเชล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

หมายเหตุ:

0.0000

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

5.

รายชือ่ กรรมการ

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

3.

นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน
แคนเชลโลนี

จานวนค่าตอบแทนทีน่ าเสนอในปี 2564

จานวนค่าตอบแทนที่
ได้รบั ในปี 2563 ต่อ
เดือน (บาท)

100,000

85,000

74,000

4.

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

54,000

5.

นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนต่อตาแหน่ง
ต่อเดือน (บาท)

รวมค่าตอบแทนต่อ
เดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

100,000

100,000

รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

50,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

29,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

29,000

100,000

74,000

54,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

29,000

กรรมการบริษัท

29,000

29,000

6. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น

29,000

กรรมการบริษัท

29,000

29,000

7. นายกรณ์ ณรงค์เดช

29,000

-

-

8.

นายสเตฟาน มิเชล

29,000

กรรมการบริษัท

-

-

9. นายสถาพร อมรวรพักตร์

-

กรรมการบริษัท

-

-

371,000

371,000

รวมจานวน

429,000

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจาก
ประกันสุขภาพ เช่นเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการ
ต่างๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,590,592,005

99.6546

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

8,980,000

0.3454

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

หมายเหตุ:
6.

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
รายชือ่ ผูส้ อบบัญชี
1.
2.
3.
4.

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

มีผถู้ อื หุน้

หมายเหตุ:

0.0000

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.
ข้อ
23

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ป ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัต ิหน้า ที่ได้ ถ้า มีร อง
ประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรอง
ประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุ มเลือกรองประธานกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่ จะจัดการประชุมแบบปกติหรือประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั ้ ง หมด จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ในกรณี ท ี ่ ป ระธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ป ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัต ิหน้า ที่ได้ ถ้า มีร อง
ประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรอง
ประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุ มเลือกรองประธานกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน
เสียในเรื่องใดไม่ม ีสิทธิออกเสีย งลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสีย ง ได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
กระทาผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
(แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี
การประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมอาจกาหนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ดัง กล่า วต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกาหนด ทั้งนี้ การประชุม
คณะกรรมการที่ได้จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับ
การประชุมคณะกรรมการที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกัน
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร เรื ่ อ ง
มาตรฐานการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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คณะกรรมการต้องจัดให้ม ีการประชุม ผู้ถือหุ้น เป็น การประชุม สามั ญ คณะกรรมการต้องจัดให้ม ีการประชุม ผู้ถือหุ้น เป็น การประชุม สามั ญ
ประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้า ชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่น ๆ
รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45
วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถื อว่า
เป็น การประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรีย กประชุม โดยบริษ ัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้า ชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่น ๆ
รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45
วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
เป็น การประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรีย กประชุม โดยบริษ ัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท

ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
วิธีที่การที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ก าหนดหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้โดยอนุโลม
กาหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับประชุมผู้ถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
35

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง

ข้อ

50

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3
วัน

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3
วั น ในกรณี ท ี ่ ก ารประชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ั ท จะจั ด ให้ ม ี ข ึ ้น ผ่า นสื่อ

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการสามารถส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมและ
เอกสารประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยต้อง
จัด ส่ง ค าบอกกล่า วนัด ประชุม และเอกสารประกอบดัง กล่า วภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อนี้ และต้องโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสาเนา
ของคาบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

รวม 38 ราย

2,599,572,005

มีผถู้ อื หุน้

หมายเหตุ:

100.0000

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร อมรวรพักตร์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

