ย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท

:

[- ไม่มี -]

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

:

[- ไม่มี -]

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556

:

เอกสารแนบท้
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ษัท ายหมายเลข 11/12
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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Raimon land PLC
22 nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
ครัง้
62 Lanngsuan Rd,
Lumpini,Pathumwan
Bangkok 10330
ครัง้
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail : info@raimonland.com
ครัง้
www.raimonland.com

รงและทางอ้ อม :
ษั ทหรื อบริ ษั ท

[- ไม่มี -]

การประชุมคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 1/1

พย์ ของบริษัท

:

[- ไม่มี -]

บริษทั ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556
__________________________________________________

าย

: เวลำและสถำนที
[- ไม่มี -]
่
: การประชุมคณะกรรมการบริ
11/12ษัท เมื่อครั
การประชุมวิสามัษญัท ผู้ถือหุ้นของบริ
วันง้ ศุ กร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ

ประชุมปี 2556

การประชุ
มคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โรงแรม
แกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 4/4
494 ถนนราชด
มคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 1/1
เริการประชุ
ม่ กำรประชุ
ม

ครัง้

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม แถลงว่ ามีผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัท เข้ า ร่ วมประชุ มทั้งด้ วยตนเองและโดยการรั บ มอบฉั น ทะรวม 444 คน นั บ เป็ นจ านวนหุ้ น ได้
1,388,439,829 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 3,575,424,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 38.83
ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ประธานได้
กล่าวเปิ ดการประชุมและแนะนาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการของบริษัท
1.

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท

2.

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อานวยการ

3.

นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

4.

นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริษัท

5.

นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการบริษัท

6.

นายกิตติ คชนันทน์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7.

นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-2-

นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีกสองท่านซึ่งไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันนี้ได้ คือ นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
และ นายเจสัน โก๊ะ เช็ง เหว่ย
โดยกรรมการบริษัทที่เข้ าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็ นร้ อยละ 77.78 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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ผู้เข้ าร่วมประชุมอื่น ๆ
1.

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คือ คุณจิรยง อนุมานราชธน

2.

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสุวิชชา เนติวิวัฒน์และคุณศักดิ์ชัย วิรุฬชีว

โดยประธานได้ ช้ ีแจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระว่า การลงคะแนนเสียงจะใช้
วิธีลงคะแนนโดยเปิ ดเผย โดยจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และของดออกเสียงในการลงมติ
ของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้ นแต่ละท่านจะได้ รับใบลงคะแนนที่ใช้ สาหรับการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าว
ก่อนการประชุมจะเริ่มต้ น
ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะ
ใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นท่านใดที่ไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลง
มติสาหรับวาระต่าง ๆ ยกมือโดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่
คัดค้ านหรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้น
ลงมติเห็นชอบในวาระนั้น
ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูใดแสดงความเห็นคัดค้ าน
หรื อไม่เห็นชอบ หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุ มัติ
เป็ นเอกฉันท์ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
สาหรับผู้ถือหุ้ นที่มอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ท่รี ั บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยระบุความประสงค์ให้ ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ูถือหุ้น
ดังกล่าวได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนั้น บริษัทได้ บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วก่อน
การประชุม และจะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่บันทึกไว้ ในคอมพิวเตอร์มารวมกับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ซึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมได้ รับทราบรายละเอียดตามที่ประธานได้ ช้ ีแจงข้ างต้ น
วำระที่ 1.

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประธานได้ ขอเสนอให้ ท่ปี ระชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามสาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ที่ได้

-2RAImon_���������� THA.indd 9

3/28/2557 BE 6:31 PM

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

Raimon land PLC
22 nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
62 Lanngsuan Rd,
Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail : info@raimonland.com
www.raimonland.com

ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้ เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นอีกทางหนึ่ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2556 ที่ส่งมาให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทึกคาถามคาตอบ โดยประธาน
ได้ มอบหมายให้ คุณนุช กัลยาวงศาเป็ นผู้ช้ ีแจงเรื่องดังกล่าว
คุณนุชได้ ช้ ีแจงว่า รายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นเป็ นฉบับที่บริษัทนาส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่
ประชุ มซึ่งไม่ได้ มีการจดคาถามและคาตอบไว้ แต่ รายงานการประชุ ม ฉบับเต็มนั้ นบริ ษัทได้ เผยแพร่ ไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว รวมทั้งได้ ย่นื ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วนตามกาหนดแล้ วเช่นกัน
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้ กล่าวสนับสนุ นผู้ถือหุ้นท่านแรกในเรื่องของรายงานการประชุม
และได้ กล่าวสอบถามเรื่องเหตุท่เี ปิ ดห้ องประชุมเป็ นเวลาก่อนหน้ าเวลาประชุมเพียง 15 นาที และขอแนะนา
ให้ บ ริ ษั ท ประหยั ด งบประมาณในการจั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลก าไร โดยประธานกล่ า วขอน้ อ มรั บ
คาแนะนาเพื่อนาไปปรับปรุงพิจารณา
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2556 ด้ วย
คะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
คะแนนเสียง (เสียง)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
วำระที่ 2.

1,355,865,829
200
20,010,100

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
98.5456
0.0000
1.4543

พิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซื้ อหุน้ สำมัญให้แก่ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และหรือ พนักงำนของบริษทั ตำมโครงกำร ESOP

ประธานได้ ขอให้ นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึ ก ษากฎหมายชี้ แจงเกี่ยวกับ การลงคะแนนในวาระที่ 2 – 6
ดังต่อไปนี้
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นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่าการประชุ มครั้งนี้จะเกี่ยวข้ องกับเรื่องสอง
เรื่องคือวาระที่ 2-5 จะเกี่ยวข้ องกับเรื่องโครงการ ESOP และวาระที่ 6 จะเกี่ยวกับเรื่องการออกหุ้นกู้ โดย
หากวาระที่ 2 ไม่ผ่าน ที่ประชุมจะไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 3-5 อีกและที่ประชุมจะข้ ามไปพิ จารณาวาระที่ 6
เลย
ในกรณีวาระที่ 2 ผ่าน ที่ประชุ มจะต้ องพิจารณาการออก ESOP ให้ แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระที่ 3
โดยหากในวาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแค่ท่านเดียว วาระที่ 4-5 ก็จะเป็ นไปตามเดิมคือมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนตามจานวนที่แจ้ งไปในหนังสือเชิญประชุมและจะไปลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้ า
นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถามว่าการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จะต้ องใช้
คะแนนเสียงจานวนเท่าใด โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ ตอบว่ าในวาระที่ 2 – 6 จะต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเหมือนกัน แต่มีเงื่อนไข
เพิ่มเติมว่าในวาระที่ 2 จะต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง คัดค้ านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ และในวาระที่ 3
จะต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงคัดค้ านการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการแต่ละคนด้ วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ประธานได้ ช้ ี แจงว่ าเนื่องจากในปั จจุ บั นภาวะการแข่งขันในธุรกิจพั ฒนาอสังหาริ มทรั พย์มีสูงมาก ทาให้ มีการ
ติดต่อเพื่อจัดหาพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงไปทางานในบริษัทอื่น ๆ จานวนมาก ดังนั้น (ก) เพื่อเป็ นการ
รักษาบุคลากรไว้ กับองค์กร และเป็ นแรงจู งใจในการทางาน, (ข) เพื่อให้ กรรมการมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท และ (ค) เพื่ อเป็ นการรั กษาบุ คลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ ปฏิบัติงานอยู่กับบริ ษัทใน
ระยะยาวและทาให้ กรรมการมีกาลังใจในการทางานและสร้ างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติ
การออกและเสนอขายใบส าคั ญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุ้ นสามั ญของบริ ษั ทจ านวน 89,000,000 หน่ วย ให้ แก่
กรรมการของบริ ษั ท จ านวน 2 ท่ า น ได้ แก่ นำยตัน ชิ น กวำง จอห์ น สัน กรรมการผู้ อ านวยการและ
กรรมการบริหารของบริษัท และ นำยลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท โดยประธานได้ มอบหมาย
ให้ คุณนุช กัลยาวงศา ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้อธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ให้ กบั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
คุณนุ ชได้ ช้ ีแจงรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ดังต่อไปนี้
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อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP คือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิESOP



จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายมีจานวนรวม 89,000,000
หน่วย หรือคิดเป็ นร้ อยละ 2.49 ของหุ้นที่เรียกชาระแล้ วทั้งหมด



ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท



โดยจัดสรรให้ กบั กรรมการและหรือพนักงานดังต่อไปนี้

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
นายลี เช เชง เอเดรียน

กรรมการผู้อานวยการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จำนวนทีไ่ ด้รบั
กำรจัดสรร
(หน่วย)
44,500,000

ร้อยละของจำนวนที่
จะออกและเสนอ
ขำย
50.00

44,500,000

50.00



อัตราการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ



ราคาใช้ สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้ อยละ 25.00 โดย
คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในช่ ว งระยะเวลา 15 วั น ท าการ ก่ อ นถึ ง วั น ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2556) ซึ่งเท่ากับ
1.34 บาทต่อหุ้น

และสาหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2(ก) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนั้ น ประธาน ได้ น าเสนอคุ ณสมบั ติ และประสบการณ์ การท างานของกรรมการทั้งสองท่าน รวมถึ ง
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อกรรมการทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
นายวิชา โชคพงพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็ นผู้ถือหุ้ นหรือไม่ และทั้งสอง
ท่านมีอายุเท่าใด โดยคุณนุช ชี้แจงว่า คุณจอห์นสันเป็ นผู้ถือหุ้นแต่คุณเอเดรียนไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้น โดยคุณจอห์น
สันอายุ 52 ปี และคุณเอเดรียนอายุ 33 ปี
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่าการให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP
เป็ นข้ อตกลงในการจ้ างงานกรรมการทั้งสองท่านเข้ ามาบริหารหรือไม่ และเพราะเหตุใดกรรมการและพนักงานท่าน
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อื่นถึงไม่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ มานานควรจะให้ ห้ ุ นแก่พนักงาน
ด้ วย โดยคุณนุชตอบว่าการให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP มิใช่เป็ นข้ อตกลงในการจ้ างงาน
นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ขอให้ กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้ แก่ท่ปี ระชุมด้ วยว่าจะ
นาพาบริษัทไปข้ างหน้ าอย่างไร
นายชวานิติ เวชจรุงกิจ ได้ ขอให้ กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ และอธิบายว่าทาไมราคาหุ้นของบริษัทถึงตก
ลงมากและการให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP แก่กรรมการทั้งสองจะทาให้ ผ้ ูถือหุ้นสบายใจและทาอย่างอย่างไรให้
ราคาหุ้นสะท้อนความเป็ นจริง
คุณชินภัคร พรพิบูล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ต้ องการที่จะทราบถึงผลงานและประวัติและวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้ง
สองท่าน ท่านจะทาประโยชน์อะไรให้ กับบริษัทรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนั้น ยังต้ องการทราบข้ อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้ างงานของกรรมการทั้งสอง
นายรณชัย เอกอุดมรั ตน์ สอบถามเกี่ยวกับผลงานของผู้ บริ หารทั้งสองท่านว่ าตั้งแต่ ท่านเข้ ามาบริหารมีผลงาน
อะไรบ้ าง และขอให้ พิจารณาเรื่องราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งต่างกับราคาการใช้ สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในคราวที่แล้ วที่กาหนดไว้ ในราคา 2.75 บาท
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่ าใช้ หลักการพิ จารณาอย่างใดในการให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ESOP และ
เสนอให้ เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิให้ เฉลี่ยไปเท่า ๆ กันตลอดห้ าปี
ประธาน ได้ ช้ ีแจงว่ากรรมการทั้งสองท่านได้ เข้ ามาช่วยเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินทาให้ ลดดอกเบี้ยไปได้ เกือบ
ร้ อยล้ านบาท และนโยบายการปรับเพิ่มราคาขายของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 185 ราชดาริ, ยูนิกซ์ และ
ซายร์ ซึ่งจะทาให้ รายได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้ านบาทโดยนายจอห์นสันจะเป็ นผู้อธิบายต่อไป
ประธาน ได้ ช้ ีแจงว่าประธาน และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนในการบริหารและไม่ได้ ถือหุ้นในบริษัทจึงไม่มี
ส่วนในค่าตอบแทนส่วนนี้ ส่วนพนักงานท่านอื่นนั้นก็ได้ รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ ว รวมทั้งราคาใช้
สิทธิท่ใี ห้ แก่กรรมการทั้งสองก็เป็ นธรรมเพราะไม่ได้ ต่ากว่าราคาตลาด
ประธาน ได้ ขอให้ นายจอห์นสันอธิบายวิสยั ทัศน์ต่อไป
นายจอห์นสัน จึงขอใช้ โอกาสนี้ในการชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายจอห์นสันขอนาเสนอข้ อมูลย้ อนหลังที่ผ่านมา โดย
ในสิบสามปี ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็ นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่าน
มาที่นายจอห์นสันเข้ ามารับหน้ าที่ บริษัทมีกาไรเติบโตขึ้นมาก นายจอห์นสันกล่าวว่าตนสามารถที่จะควบคุมกาไร
ได้ แต่ไม่สามารถควบคุมราคาหุ้ นได้ และนายจอห์นสันขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นเข้ าใจว่ าตั้งแต่ วันที่ท่านได้ มารับตาแหน่ ง
สภาวการณ์ของบริษัทไม่อยู่ในสภาพดีนัก แต่ในแปดเดือนที่ผ่านมานั้น บริ ษัทมีกาไรมาสอง ไตรมาสติดต่อกัน
และในไตรมาสที่สามก็จะมีกาไรเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเป็ น 2.4 จาก
4 ในอดีต โดยท่านได้ ทางานหนั ก มีการรี ไฟแนนซ์ เงินกู้ และมีการเปลี่ ยนแปลงราคาขายของโครงการ เช่ น
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โครงการ 185 ราชดาริเมื่อมีการปรับราคาขึ้นก็ยังสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์น้ันบริษัทได้ ขายไปร้ อย
ละ 90 แล้ ว และหนี้สินของโครงการเดอะริเวอร์กเ็ หลือเพียงเจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ านบาทจากสามพั นสี่ร้อยล้ านบาท
เพราะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะมีหนี้น้อยลง
นโยบายของบริษัทในขณะนี้คือ การเก็บเงินมัดจาสูงกว่าโครงการอื่นๆ ในตลาดเพื่อลดการเก็งกาไร โดยโครงการ
เดอะริเวอร์น้ันมีการเก็บมัดจาถึงร้ อยละ 40
บริษัทได้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างและผู้บริหาร และในขณะนี้กาลังสร้ างแบรนด์และกาหนดทิศทางของบริษัท
นอกจากนั้น บริษัทยังมีโครงการศูนย์การค้ าแบบ Community Mall และอาคารสานักงานให้ เช่า เช่น Vue Mall
และ ปรีชาคอมเพล็กซ์ ซึ่งได้ มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพื่อที่จะได้ รับรายได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะกระแส
รายรับนี้มีความสาคัญต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เพราะว่าบริษัทยัง
มีขาดทุนสะสมอยู่จานวนหนึ่ง และก่อนจะจ่ายได้ บริษัทต้ องมีกระแสรายรับที่ม่นั คงด้ วย
นายจอห์นสันยังชี้แจงว่ าบริ ษัทกาลังจะมี เป้ าหมายที่ใหญ่ เพราะว่ าจะมีการขอออกหุ้ นกู้เพื่ อขยายโครงการของ
บริ ษัทต่อไปด้ วย โดยบริ ษัทก็มีการเสาะหาโอกาสในการทาธุ รกิจมาโดยตลอด บริ ษัทมีช่ือเสียงในโครงการ
ระดับสูง เช่น การมีท่ตี ้ังของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 นี้บริษัท
ก็เน้ นไปในเรื่องของการปรับโครงสร้ างของบริษัทเป็ นหลัก
ประธาน ได้ ช้ ีแจงเสริมว่ากาไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและ
กับไตรมาสเดียวกันในปี ก่อน
คุณนุชได้ ช้ ีแจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องนาเรื่องโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญนั้นเนื่องจากบริษัท
มีความจาเป็ นที่จะต้ องขออนุมัติผ้ ูถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้อยู่แล้ ว จึงนาวาระโครงการ ESOP มานาเสนอผู้ถือหุ้นใน
คราวเดียวกัน
นายวิชา โชคพงพั นธุ์ ได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้ องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชดาริ และขอเยี่ยมชม
โครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุชได้ ช้ ีแจงว่าบริษัทกาลังจะจัดการเยี่ยมชมกิจการในเร็ว ๆ นี้เพื่อเยี่ยมชมโครงการ
เดอะริเวอร์ โดยจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบต่อไป
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผลกาไรของบริษัทนั้นดีข้ ึนจริง แต่ทาไมราคาหุ้นจึงลดลง
นายจอห์นสันชี้แจงเพิ่ มเติมว่ าเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะสื่อสารข่าวของบริ ษัทต่ อสาธารณะ และบริ ษัทได้ มีการจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่นักลงทุนสัมพันธ์สองท่านมาทาหน้ าที่ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามนายจอห์นสันว่ากาหนดระยะเวลาในการล้ างหนี้มีอย่างไร โดยนายจอห์นสันก็ได้ ช้ ีแจงว่าบริษัท
มีนโยบายที่จะสร้ างความแข่งแกร่ งทางด้ านการเงินให้ บริษัทอยู่แล้ ว และได้ มีการทารีไฟแนนซ์สาหรับเงินกู้ ท่ีมี

-7RAImon_���������� THA.indd 14

3/28/2557 BE 6:31 PM

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

Raimon land PLC
22 nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
62 Lanngsuan Rd,
Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail : info@raimonland.com
www.raimonland.com

อัตราดอกเบี้ยสูงและเงินกู้ท่ีมีเงื่อนไขไม่เหมาะสม รวมทั้งบริ ษัทได้ ลดหนี้โครงการเดอะรีเวอร์ จากสามพันสี่ร้อย
ล้ านบาทเป็ นเจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ านบาทในปัจจุบัน
นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ได้ ให้ คาแนะนาว่าต้ องการให้ ตรวจสอบข้ อมูลกับนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการใช้ วงเงินหุ้นกู้เต็มจานวนนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็ นเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ ช้ ีแจงว่าบริษัทต้ องการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ไว้ ก่อน เพื่อเตรียมตัวให้ พร้ อมสาหรับการลงทุนในอนาคต
การออกหุ้นกู้ในอนาคตจะต้ องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆด้ วย บริษัทจะออกหุ้นกู้ตามจานวนเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทในครั้งนี้แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 2 (ก) ที่ได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม และเห็นชอบให้ นาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็นชอบด้ วยกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้ นสามัญของบริ ษัทให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัท
จานวน 89,000,000 หน่ วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้ สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้ สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ได้ รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก)
ทั้งนี้ ประธานเห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิน้ ี ตลอดจนมี อ านาจในการดาเนิ นการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ในระหว่างการลงคะแนนได้ มีผ้ ูถือหุ้นฝากให้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรับสิทธิของ RAIMON-W3 โดย
ประธาน ได้ รับทราบและขอไปปรึกษากับคณะกรรมการต่อไป
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่
เสนอทุกประการ และไม่มีผ้ ูถือหุ้ นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง คัดค้ านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงที่
ลงมติดังนี้
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คะแนนเสียง (เสียง)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

1,350,035,626
24,339,276
142,000
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Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330
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คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
98.2189
1.7707
0.0103

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่จานวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในวาระ
นี้และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 3.

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สำมัญของบริษทั ให้แก่กรรมกำร
ของบริ ษทั ที่มีสิทธิ ได้รบั กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ เกินกว่ ำร้อยละ 5 ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิทีอ่ อกในครั้งนี้

ประธานได้ แจ้ งว่าเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดใน
วาระที่ผ่านมา โดยได้ รับเกินกว่าร้ อยละ 5 ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครั้งนี้ ดังนั้น การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวให้ แก่กรรมการทั้งสองท่าน จะต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็ นรายบุคคล
ท่านแรกคือ นำยตัน ชิน กวำง จอห์นสัน กรรมการผู้อานวยการและกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะ
ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ออกในครั้ งนี้ โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการของบริ ษัทจานวน 7
ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้งในปี ที่ผ่านมา
ท่านที่สองคือ นำยลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ โดยนาย
ลี เช เชง เอเดรียนเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจานวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้งในปี
ที่ผ่านมา
ในระหว่างการลงคะแนนได้ มีผ้ ูถือหุ้นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่ง ประธาน ก็ได้ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นท่านดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วได้ อนุ มัติการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ -ESOP จานวน 89,000,000 หน่วย ให้ แก่
กรรมการรายที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกในครั้งนี้โดยพิจารณาเป็ นรายบุคคลดังนี้
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นำยตัน ชิน กวำง จอห์นสัน
มติทีป่ ระชุม : ประชุ มพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถื อหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงอนุ มัติก าร
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ กับนายตัน ชิน กวาง จอห์ นสัน ตามที่เสนอ และไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมี
สิทธิออกเสียงคัดค้ านการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
คะแนนเสียง (เสียง)

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

1,351,100,627

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
98.2963

23,316,175

1.6963

100,100

0.0072

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่จานวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสียในวาระนี้และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3.2

นำยลี เช เชง เอเดรียน
มติทีป่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถื อหุ้ นที่มาประชุ มและมี สิทธิออกเสียงอนุ มัติก าร
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ กับ นายลี เช เชง เอเดรียน ตามที่เสนอ และไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคัดค้ านการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
คะแนนเสียง (เสียง)

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

1,363,912,817

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
98.2398

24,336,385

1.7529

100,100

0.0072
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วำระที่ 4.

Raimon land PLC
22 nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
62 Lanngsuan Rd,
Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail : info@raimonland.com
www.raimonland.com

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ประธานแจ้ งว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการของ
บริ ษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ ว บริษัทจาเป็ นจะต้ องสารองหุ้นสามัญเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.บาท กล่ าวคือ ให้ เพิ่ มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็ นจานวน
89,000,000 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท และให้ นาหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ท้ังจานวนสารองไว้ เพื่ อ
รองรับการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญของผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการของบริษัท
ตามโครงการ ESOP
ในการจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มอบหมายให้ คณะกรรมการของบริ ษั ท และ /หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว และดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดได้ เป็ นคราว ๆ ตามการใช้ สิทธิของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี้ เพื่ อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่ มทุนของบริ ษัท ซึ่งอาจมีการแก้ ไขถ้ อยคาหรื อข้ อความ
ในเอกสารจดทะเบี ย นหรื อ รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ตามคาสั่ง ของนายทะเบี ยน ที่ป ระชุ มผู้ ถือ หุ้ น ได้
มอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท หรื อตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากกรรมการดังกล่าวมี
อานาจในการแก้ ไขถ้ อยคา หรือข้ อความในเอกสารและ/หรือคาขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็น สมควรให้ ท่ี ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
4,469,280,156.- บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็ นจานวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
1.- บาท และให้ นาหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ท้ังจานวนสารองไว้ เพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิซ้ ือ หุ้ นสามัญของผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP
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มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนตามที่เสนอทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

1,365,128,417

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
98.3274

23,220,785

1.6725

100

0.0000

คะแนนเสียง (เสียง)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
วำระที่ 5.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพือ่ ให้เป็ นไปตำมกำรเพิม่ ทุน
จดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมติ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ ว ประธานได้ ขอให้ ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัทแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. ให้ เป็ นดังนี้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 4,558,280,156.- บาท
แบ่งออกเป็ น
4,558,280,156 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
1.- บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
4,558,280,156 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ --หุ้น”
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ท่ีประชุ มผู้ ถือหุ้ นอนุ มัติ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ตาม
รายละเอียดดังกล่าว
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มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
คะแนนเสียง (เสียง)

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

1,365,128,527

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
98.3274

23,220,675

1.6725

100

0.0000

วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู ้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ประธาน ได้ มอบหมายให้ คุณนุ ช กัลยาวงศา เป็ นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ กับที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณา
โดยคุณนุชได้ ช้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์

:

เพื่ อเป็ นทุ นหมุ นเวี ยน และ/หรื อ การจั ดหาเงิ นทุ นที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
และ/หรือ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภท

:

หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้ นหรือ
คืนเงินต้ นครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผ้ ูแทนผู้ ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้น้ันๆ

วงเงิน

:

ไม่เกิน 7,500 ล้ านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ ใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว

สกุลเงิน

:

เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

กำรเสนอขำย

:

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ให้ แก่ ผู้ ลงทุ น
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โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจากัด และ/หรือ เสนอขายให้ แก่
ผู้ ลงทุ นสถาบั น และ/หรื อ ผู้ ลงทุ นรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ นโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุน
อื่ นใดที่คณะกรรมการก ากั บตลาดทุ นจะได้ ประกาศก าหนด ไม่ ว่ า
ทั้งจานวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ และสามารถออกและเสนอ
ขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กับ
ผู้ถือหุ้ นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้ นๆ ก าลั งจะครบก าหนดชาระคืนหรื อถู ก
ไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนด ทั้ ง นี้ โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้ อบั งคั บ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึ งการขออนุ ญาตจากหน่ วย
ราชการใดๆที่เกี่ยวข้ อง
อำยุ

:

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้

อัตรำดอกเบี้ ย :

ขึ้ นอยู่ กั บ สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ้ นกู้ หรื อ ตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ไี ด้ ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ก ำ ร ไ ถ่ ถ อ น :
ก่อนครบอำยุ

ผู้ ถื อหุ้ นกู้ มี สิ ทธิหรื อไม่ มี สิทธิ ขอให้ บริ ษั ทฯ ไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ก่ อนครบ
กาหนด และ/หรื อบริ ษัทฯ อาจมีหรื อไม่มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ก่อนครบ
กาหนด ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้ นกู้ท่ีจะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรือประกาศที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้ อง

เงือ่ นไขพิเศษ

:

ในกรณีท่บี ริษัทฯ ได้ ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่
ได้ รับอนุ มัติข้างต้ น บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่ มเติมอีกได้
ตามจานวนที่ได้ ไถ่ถอนหรือชาระคืน

เงือ่ นไขอื่น

:

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ท่ี
จะออกในแต่ ละครั้ ง มู ลค่ าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย อัตรา
ดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจด
ทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่ ในอ านาจของคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะ
ได้ พิจารณาและกาหนดต่อไป
- 14 -
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และให้ มอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ
กาหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ท่อี อก การลงนามในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ ง การแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายหุ้ นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การ
เข้ าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนมีอานาจทา
การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้ างต้ น การจัดทาและยื่นคาขอและ
เอกสารต่างๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการรับรองการดาเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้และการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้น้ันๆ ให้ สาเร็จ
ลุล่วงและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้ าน
บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจานวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยอายุห้ ุนกู้ท่เี สนอ
ขายในแต่ละคราวอายุไม่เกิน 5 ปี ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้ สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค่าเงินหรื อไม่ โดยคุณนุ ชได้ ตอบคาถามว่าหากบริ ษัทออกหุ้ นกู้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ บริ ษัทก็จะต้ องมีการ
ป้ องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์โดยคิดราคาของการป้ องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบี้ยด้ วย พร้ อมทั้ง
เปรียบเทียบต้ นทุนดังกล่าวกับหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มค่าหรือไม่ก่อนออกด้ วย
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรทติ้งเท่าไหร่ และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ ตอบว่าขณะนี้กาลังดาเนินการจัดทาเรทติ้ง และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะนาเงินที่ได้ จากการ
ออกหุ้นกู้ไปใช้ เพื่ออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในอัตราประมาณร้ อยละ 6
ผู้ถือหุ้ นได้ สอบถามว่ าขณะนี้บริษัทมีห้ ุ นกู้ อยู่เท่าไหร่ คุณนุ ชตอบว่าบริ ษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้ นกู้และการขอ
อนุมัติออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็ นการเตรียมพร้ อมสาหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ ช้ ีแจงว่าวงเงินกู้
ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ท่หี ้ าพันกว่าล้ านบาท และผู้ถือหุ้นได้ แนะนาว่าบริษัทควรคานวณว่าต้ นทุนทางการเงินของ
บริษัทในแต่ละปี เป็ นเท่าไหร่
ท่านผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้ นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอนาเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและ
การออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศก็ต้องพิจารณาถึงต้ นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอีกครั้งก่อนตัดสินใจ
มีผ้ ูถือหุ้ นได้ แนะนาว่าควรมีการระบุเรื่ องคะแนนเสียงที่ต้องใช้ ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุ ม
ครั้งหน้ าด้ วย
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มติทีป่ ระชุม :
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงที่ลง
มติดังนี้
คะแนนเสียง (เสียง)

อนุมัติ

1,364,871,754

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
98.3025

23,567,975

1.6974

100

0.0000

ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

วำระที่ 7. พิจำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ท่านผู้ถือหุ้นได้ แนะนาว่ าขอให้ คุณ ลี เช เชง เอเดรียน แสดงวิสัยทัศน์ ในวันเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทที่จะจัดขึ้นที่โครงการเดอะริเวอร์
หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้
การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้ วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์)
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้ องออกตามวาระ
และได้ รับการเสนอเพื่อการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ

:

นายกิตติ คชนันท์

อายุ

:

63 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

:

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย นอร์ ท เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[- ไม่มี -]

ประวัตกิ ารทํางาน

:

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา
2547 - ปั จจุบนั

2544 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บมจ. ไรมอน แลนด์
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
- ธุรกิจวิจยั และให้ คาํ ปรึกษา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

:

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 และดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 10 ปี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร :
ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

[- ไม่มี -]

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ :
ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่ อย

[- ไม่มี -]

ความสั ม พั นธ์ กั บ บริ ษั ท/บริ ษั ทย่ อย/ :
บริ ษั ท ร่ วม หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี
ความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

[- ไม่มี -]
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ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม :
ในกิจการใดๆที่บ ริ ษั ทหรื อบริ ษั ท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา

[- ไม่มี -]

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท

:

[- ไม่มี -]

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

:

[- ไม่มี -]

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556

:

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

11/12

ครัง้

4/4

ครัง้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 1/1

ครัง้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้ องออกตามวาระ
และได้ รับการเสนอเพื่อการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ

:

นายจิรวุฒิ คุวนันท์

อายุ

:

55 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

:

ประวัตกิ ารทํางาน

:

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัย อินชัวรันซ์ มลรัฐนิวยอร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Directors Certification Program รุ่ น DCP 43/2004
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ช่ วงเวลา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

:

ตําแหน่ ง

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2530 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไรมอน แลนด์
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กลุม่ บริษัท โค้ วยูฮะ มอเตอร์
- ธุรกิจรถยนต์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ :

ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 และดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 11 ปี 6 เดือน

การ ดํ า ร งตํ า แหน่ งกร รมก าร / :
ผู้ บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท

[- ไม่มี -]

ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บริ ห ารหรื อ :
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่ อย

[- ไม่มี -]

ความสั ม พั น ธ์ กั บ บริ ษั ท /บริ ษั ท :
ย่ อ ย/บริ ษั ท ร่ วม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่
อาจมี ความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี
ที่ผ่านมา

[- ไม่มี -]
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ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม :
ในกิจการใดๆที่บ ริ ษั ทหรื อบริ ษั ท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา

[- ไม่มี -]

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท

:

[- ไม่มี -]

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

:

[- ไม่มี -]

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556

:

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

8/12

ครัง้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

ครัง้
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้ องออกตามวาระ
และได้ รับการเสนอเพื่อการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ

:

นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย

อายุ

:

37 ปี

สัญชาติ

:

บรู ไน

วุฒกิ ารศึกษา

:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

:

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอณาจักร
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ แห่งลอนดอน
สหราชอณาจักร
Director Certification Program รุ่ น - DCP 165/2012

ประวัตกิ ารทํางาน

:
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2555 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ผู้จดั การการลงทุน

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไรมอน แลนด์
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท ไทยพรอสเพอริ ตี ้ แอ็ดไวซอรี่ จํากัด
- ธุรกิจด้ านการลงทุน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

:

[กรรมการและกรรมการบริ หาร]

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี 11 เดือน

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร :
ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

[- ไม่มี -]

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ :
ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่ อย

[- ไม่มี -]

ความสั ม พั นธ์ กั บ บริ ษั ท/บริ ษั ทย่ อย/ :
บริ ษั ท ร่ วม หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี
ความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

[- ไม่มี -]

-5RAImon_���������� THA.indd 28

3/28/2557 BE 6:31 PM

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม :
ในกิจการใดๆที่บ ริ ษั ทหรื อบริ ษั ท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา

[- ไม่มี -]

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท

:

[- ไม่มี -]

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

:

[- ไม่มี -]

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556

:

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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ข้ อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เป็ นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557
ชื่อ

นายกิตติ คชนันท์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
วาระที่พจิ ารณาในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557

- ไม่มี -
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ข้ อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เป็ นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557
ชื่อ

นายจิรวุฒิ คุวานันท์

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ

อายุ

55 ปี

ที่อยู่

248/106 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร 10700

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
วาระที่พจิ ารณาในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557

- ไม่มี -
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ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 34.

ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ซง่ึ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กําหนดวัน เวลา และ
สถานทีใ่ นการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกําหนดเป็ นอย่างอืน่ นอกเหนือไปจากท้ องทีอ่ นั เป็ น
ทีต่ งสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 35.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั หิ รื อเพือ่ พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้ อ 36.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู อื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมี ห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้น ซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน่ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีน่ าย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทป่ี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
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ข้ อ 38.

ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่
ประชุม

ข้ อ 39.

มติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

ข้ อ 40.

การขายหรื อโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน่ หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอืน่ เข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษัทหรือการออกหุ้นกู้
การควบหรื อเลิกบริ ษัท

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่น ๆ
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เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควร
กําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ทิ ่ีนํามาใช้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.

บุคคลธรรมดา

1.1

ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย

1.2

(ก)

บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น
รัฐวิสาหกิจ)

(บัตรประจําตัวประชาชน

(ข)

ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

หรื อบัตรพนักงาน

ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)

หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข)

ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.

นิตบิ ุคคล

2.1

นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.2

หรื อบัตรข้ าราชการ

(ก)

หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

(ข)

บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ

นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
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(ข)

บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นในต่างประเทศ
ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2557
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