รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด กรุ งเทพ
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เริ่มการประชุม
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นายสถาพร อมรวร
พักตร์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในที่ประชุมวันนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 352 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองจานวน 200
ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจานวน 152 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,349,805,346 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.75
ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท (หุ้นของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยได้ กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึ กษาของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมใน
วันนี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
2. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
3. นายลี เช เชง เอเดรี ยน
4. นายสถาพร อมรวรพักตร์
5. นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย
6. นายศิริ การเจริ ญดี
7. นายกิตติ คชนันทน์
8. นางสาวนุช กัลยาวงศา

กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ ษัท และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายลี เช เชง เอเดรี ยน
2. นายสถาพร อมรวรพักตร์

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
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ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ

บริ ษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด

ผู้สอบบัญชี
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

สานักงาน อีวาย จากัด

ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดาเนินการประชุม หลักเกณฑ์ใน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียน

เข้ าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูล
ในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้ ความคิดเห็นหรื อคาถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอ
เสนอให้ สอบถามใหม่ในวาระที่ 12 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
3. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษใน
วาระใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้
4. ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องด
ออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้
ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตามลาดับ
5. สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่จาเป็ นต้ องส่งบัตรให้ เจ้ าหน้ าที่ และสามารถหย่อนบัตรลงคะแนน
เห็นด้ วยในกล่องที่ทางบริ ษัทจัดไว้ ให้ ณ ทางออก หลังจากจบการประชุม
6. บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
7. การนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันซึง่ ประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในแต่
ละวาระ ก่อนทาการลงคะแนนเสียง
จากนัน้ ประธานฯ จึง เริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ ระบุในหนังสือเชิ ญประชุม
ตามลาดับ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ตามระยะเวลาที่ กฎหมายที่ กาหนด รวมทัง้ ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถื อหุ้นพร้ อมกับหนั งสือเชิ ญประชุมแล้ ว
โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และมีการเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วด้ วย ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอ
แก้ ไขแต่อย่างใด
จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ูใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการรั บรองด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี
2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,358,150,405

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

100

0.0000

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (371 ราย)

1,358,155,905

หมายเหตุ
วาระที่ 2

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 8,350,559 หุ้น
คิดเป็ น 8,350,559 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 1,358,155,905 เสียง

พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริษัท สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายลี เช เชง เอเดรี ยน ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ในการรายงานผลการดาเนินงานปี ที่ผา่ นมาให้
ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดข้ อสรุปสาระสาคัญดังนี ้
• บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากการโอนประมาณ 5,100 ล้ านบาท โดยมีอตั รากาไรขันต้
้ นสูงถึง
ร้ อยละ 37.3 ซึ่งสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และมี อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิที่ 0.35 เท่า ซึง่ แสดงถึงศักยภาพในการเติบโตของบริ ษัทต่อไปในอนาคต
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• บริ ษัทสามารถจาหน่ายห้ องชุด พร้ อมขายซึ่งเป็ นสินค้ าคงคลัง (Inventory) ได้ ประมาณ 2,000
ล้ านบาท และสาหรับโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างก็ได้ รับการตอบรับ
อย่างดี โดยสามารถจาหน่ายได้ แล้ วกว่าร้ อยละ 56
• บริ ษั ท เตรี ย มที่ จ ะเปิ ดตัว โครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการด้ วยกั น คื อ เดอะ ลอฟท์ สี ล ม
คอนโดมิเนียม High-rise ระดับหรู , โครงการบริ เวณซอยประสาทสุข ซึ่งจะพัฒนาเป็ นบ้ านเดี่ยว
ระดับหรู และโครงการบริ เวณเพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็ นอาคารสานักงานเกรดเอเชิงพาณิชย์แบบ
ผสมผสานต่อไป
• อัตราการโอนไม่สาเร็ จต่ากว่าร้ อยละ 1
• มูลค่าห้ องชุดพร้ อมขาย ณ ปั จจุบนั ของบริ ษัทอยูที่ 5,461 ล้ านบาท โดยเมื่อรวมกับโครงการที่จะ
เปิ ดตัวในปี นี ้อีกประมาณ 4,300 ล้ านบาท จะทาให้ บริ ษัทมีห้องชุดพร้ อมขายซึง่ เป็ นสินค้ าคงคลัง
(Inventory) อยูท่ ี่ประมาณ 9,761 ล้ านบาท
• เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริ ษัทได้ รับรางวัล “บริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี ”
จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
• สาหรับความคืบหน้ าของการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทได้ รับการรับรองฐานะการเป็ นสมาชิก CAC
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
• บริ ษัทจะยังคงมุง่ เน้ นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูซงึ่ เป็ นจุดแข็งของบริ ษัท ควบคูไ่ ป
กับ การพัฒ นาโครงการประเภทบ้ า นเดี่ยว และการพัฒนาโครงการอาคารสานัก งานเกรดเอ
เชิงพาณิชย์เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ แบบสม่าเสมอต่อไปในอนาคต
โดยรายละเอียดผลการดาเนินงานปี ที่ผา่ นมาปรากฎตามรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่
ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถาม
คาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอชื่นชมบริ ษัทที่มีพฒ
ั นาการที่ดี ซึ่งได้ รับรางวัลในปี นี ้ และมีการดาเนิน
นโยบายการกระจายรายได้ และขอสอบถามว่าบริ ษัทตังเป้
้ าอัตรากาไร
สาหรั บ โครงการบ้ า นเดี่ ย ว และผลตอบแทนของอาคารสานัก งานไว้
อย่างไร และอัตราส่วนพอร์ ตโฟลิโอจะเป็ นอย่างไร
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า บริ ษัทตังเป้
้ าที่จะสร้ างอัตรากาไรของ
บ้ านเดี่ยวให้ ได้ สงู ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับ
เดียวกับอัตรากาไรของคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็ นปกติที่ บริ ษัทเน้ นเรื่ อง
การทาอัตรากาไรให้ สงู มากกว่าเน้ นปริ มาณการขาย แต่เนื่องจากเป็ น
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ครัง้ แรกที่บริ ษัทได้ หนั มาพัฒนาโครงการประเภทนี ้ จึงจะดาเนินการ
แบบค่อยเป็ นค่อยไป และหากมีการเปิ ดตัวโครงการอย่างเป็ นทางการ
แล้ ว บริ ษัทน่าจะสามารถให้ ข้อมูลเรื่ องอัตรากาไรในส่วนนี ้ได้ ชัดเจน
ยิ่ ง ขึ น้ และในส่ว นของการกระจายพอร์ ต โฟลิ โ อในระยะ 1 – 3 ปี
ข้ า งหน้ า ของบริ ษั ท คาดว่า จะเป็ น คอนโดมิ เ นี ย มร้ อยละ 50 และ
โครงการบ้ านเดี่ยวกับอาคารสานักงานเชิงพาณิชย์ อีกร้ อยละ 50
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สาหรับโครงการมิวส์เย็นอากาศ ซึ่งเปิ ดตัวอย่างไม่เป็ นทางการมาระยะ
หนึ่ง แล้ ว แต่ยัง สร้ างยอดขายได้ ประมาณร้ อยละ 20 บริ ษั ท มองตลาด
อย่างไร และบริ ษัทมีความมัน่ ใจมากน้ อยเพียงใดในการพัฒนาโครงการ
ประเภทบ้ านเดี่ยวที่กาลังจะเกิดขึ ้น
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า สาหรับโครงการมิวส์เย็นอากาศซึ่งเป็ น
โครงการบ้ านเดี่ยวโครงการแรก บริ ษัทจึงใช้ เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช่ และเปิ ดตัวในเวลาที่เหมาะสม โดยขณะนี ้โครงการได้ สร้ างเสร็ จพร้ อม
บ้ านตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว แม้ ยงั ไม่ได้ เปิ ดการขายอย่างเป็ นทางการ แต่
บริ ษัทก็ มั่นใจในโครงการนีเ้ นื่ องจากได้ รั บเสียงตอบรั บที่ดี อย่างไรก็ ดี
โครงการนี ้เป็ นโครงการเล็กซึง่ มีบ้านเพียง 8 หลังเท่านัน้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายสาหรับอาคารสานักงานเกรดเอเชิง
พาณิชย์แบบผสมผสานแล้ วหรื อไม่ และจะดาเนินการบริ หารจัดการกระแสเงิน
สดของโครงการอย่างไร รวมทังราคาหุ
้
้ นที่ไม่สะท้ อนมูลค่าทีแ่ ท้ จริง
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า สาหรับราคาหุ้นจะเป็ นไปตามกลไก
ตลาดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในขณะที่ทางผู้บริ หารมีหน้ าที่ทาให้
ธุรกิจเติบโต โดยหากมองจากตัวเลข ในขณะนี ้ราคาซื ้อขายหุ้นเท่ากับ
มูลค่าหุ้นทางบัญชี โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นสุทธิ ที่ 0.35 เท่า บริ ษัทสามารถทากาไรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15
ไตรมาส และมีอตั รากาไรในระดับที่สงู รวมทังสามารถโอนทุ
้
กยูนิตที่
สามารถขายได้ เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ จึงอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลอง
พิจารณาในส่วนนี ้ด้ วย
• นายลี เช เต็ก ไลโอเนล เสริ มว่า ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมางบการเงิ นของ
บริ ษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ ้น ซึ่งหากบริ ษัทไม่มีพื ้นฐานทางการเงินที่
แข็งแกร่ ง บริ ษัทก็จะไม่สามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้
ได้ สาหรับโครงการบริ เวณเพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็ นอาคารสานักงาน
นัน้ บริ ษัทคาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องให้ กบั บริ ษัทได้ อีกใน
ประมาณ 3 ปี ข้างหน้ า โดยขณะนีบ้ ริ ษัทได้ เริ่ มพูดคุย เจรจากับกลุ่ม
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ลูกค้ าที่จะเช่าบ้ างแล้ ว และค่อนข้ างมัน่ ใจว่าจะสามารถปล่อยเช่าพื ้นที่
ทังหมดได้
้
ก่อนโครงการสร้ างเสร็ จ
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวต่อไปว่า สาหรับเรื่ อ งการบริ หารจัดการ
กระแสเงินสดนัน้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข ซึ่งขณะนี ้ยังไม่
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ มากนัก อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะทาให้ แน่ใจว่า
มีกระแสเงินสดเพียงพอสาหรับโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี และอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น สาหรับการพัฒนา
อาคารสานักงานนัน้ จะเห็นได้ ว่าในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาแทบจะไม่มี
โครงการสานักงานเกรดเอใหม่ ๆ เกิดขึ ้นเลย แต่จะเน้ นเป็ นการสร้ าง
คอนโดมิ เ นี ย มซึ่ง ท าให้ มี ป ริ ม าณสิน ค้ าล้ น ตลาด ในขณะที่ มี ค วาม
ต้ องการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานเกรดเอเป็ นจานวนมาก ซึง่ โครงการนี ้
จะเป็ นอาคารสานักงานชันเยี
้ ่ยมในย่านดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

สอบถามว่ า โครงการบริ เ วณเพลิ น จิ ต จะประกอบด้ ว ยพื น้ ที่ Mix-use
อะไรบ้ าง มูลค่าโครงการประมาณเท่าใด และใช้ แหล่งเงิ นทุนจากกาไร
สะสม การกู้เงิน หรื อการเพิ่มทุน
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า พื ้นที่สาหรับโครงการนี ้จะเป็ นอาคาร
สานักงานเกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็ นพื ้นที่ร้านค้ า
ปลี ก และเนื่ อ งจากงบการเงิ น ของบริ ษั ท ค่อ นข้ า งแข็ ง แกร่ ง จึ ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งมี การเพิ่ มทุน โดยแหล่ง เงิ น ทุน ที่ใ ช้ จะเป็ น แหล่งเงิ นทุน
ภายใน และแหล่งอื่น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2559
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสถาพร อมรวรพักตร์ ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบ
การเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
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รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการ
ประชุม จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ
วาระนี ้ ดังสรุ ปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ า 7/24

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,552,757,145

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

100

0.0000

งดออกเสียง

6,042,500

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 200,643,840 หุ้น
คิดเป็ น 200,643,840 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 1,558,799,745 เสียง

วาระที่ 3

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอให้ อ ธิ บ ายถึ งข้ อ ความที่ป รากฏในรายงานประจาปี 2559 หน้ า 68
ความว่า “ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อ สารกับ ผู้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดูแ ลเกี่ ย วกับ
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัย สาคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ อ งที่ มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า” หมายความว่ามีประเด็นใดที่เป็ นที่เคลือบแคลงสงสัยหรื อไม่ ให้
ช่วยชี ้แจงด้ วย
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิ บายว่า ข้ อความดังกล่าวอยู่ในหัวข้ อ
รายงานของผู้สอบบัญ ชี ซึ่ง ข้ อ ความดัง กล่า วเป็ น แบบข้ อ ความ
มาตรฐานในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ซึ่ ง ใช้ กั บ ทุ ก บริ ษั ท โดย
ข้ อความดังกล่าว หมายถึง ในกรณีที่ ผ้ สู อบบัญชีพบข้ อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุม ภายใน ผู้สอบบัญ ชี มี
หน้ าที่ ต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ท ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไขต่ อ ไป มิ ไ ด้
หมายความว่าบริ ษัทมีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน
• ผู้ส อบบัญ ชี ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด ยื น ยัน ค าอธิ บ ายของนาย
สถาพร อมรวรพัก ตร์ พร้ อมชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ข้ อ ความดัง กล่า ว
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งเริ่ มใช้ ปีนีเ้ ป็ นปี แรก และ
สาหรับบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ไม่มีประเด็นใดที่เป็ น
สาระสาคัญในเรื่ องของการควบคุมภายใน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามตามที่คณ
ุ สถาพรแจ้ งว่าปี นี ้ให้ ดงู บการเงินรวมเป็ นหลักมากกว่า
ดูงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หมายความว่าในปี ต่อไปจะเป็ นแนวทางใน
การศึกษางบการเงินของไรมอน แลนด์ จะเป็ นเช่นเดียวกับปี นี ้หรื อไม่
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• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิ บายว่า เนื่ องจากในอนาคต ไรมอน
แลนด์ จะมีการกระจายให้ บริ ษัทย่อยเป็ นผู้ดาเนินธุรกิจในการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ มากขึ ้น ดังนัน้ หากจะดูผลประกอบการของบริ ษัท ไร
มอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) จะต้ องดูจากงบการเงิ นรวมจึ ง จะ
สะท้ อนความสามารถในการทากาไรที่แท้ จริ งของกลุม่ บริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าจากงบการเงินของบริ ษัทปี ที่ผ่านมา สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่ง ผ่ า นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วพบว่าบริ ษัทมีผลกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ น จานวน 149,604,144 บาท สาหรับงบการเงิน
เฉพาะกิ จการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ จัดสรรกาไรสุทธิ ส่วนหนึ่งเป็ นจานวน 8,000,000 บาท (คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 5.35 ของกาไรสุทธิประจาปี ) ไว้ เป็ นเงินทุนสารอง เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่ง ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) โดยภายหลังการจัดสรรบริ ษัทจะมีเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายมีจานวน 109,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียน
ในส่วนของเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 อยู่ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบไปด้ วย (1) เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทสาหรับปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2) เงิน
ปั นผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของบริ ษัท จานวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน
ปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 250,283,852 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่า ย
เทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 167.30 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทที่กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี เงินได้ และสารองตามกฎหมาย เมื่อบริ ษัทมีกาไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี
้ ้ เนื่ องจากบริ ษัทมี
ผลกาไรที่ดี โดยมีกาไรสุทธิ สะสมจานวนทังสิ
้ ้น 1,849,596,760 บาท จึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผลใน
จานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อเป็ นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกรายเนื่องในโอกาสที่บริ ษัทดาเนินกิจการ
ครบรอบ 30 ปี
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นในวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดให้ วัน ที่ 3
พฤษภาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็ นวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถาม
ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรเงินกาไรจานวน 8,000,000 บาท คิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 5.35 ของกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070
บาทต่อหุ้น จานวนทังสิ
้ ้น 250,283,852 บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดย
ก าหนดให้ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็ นวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น (Record Date) และวั น ที่
4 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,558,723,245

99.9999

ไม่เห็นด้ วย

1,100

0.0001

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามกรณีเงิ นปั นผลพิเศษจะว่าในปี หน้ าจะมีด้วยหรื อไม่ และเรื่ อง
อัตราการจ่ายเงินปั นผลซึง่ ปกติต้องจ่ายจากกาไรเฉพาะกิจการ หากต่อไป
ในภายหน้ าบริ ษัทเปลี่ยนแนวทางให้ บริ ษัทย่อยเป็ นผู้ดาเนินธุรกิ จ เป็ น
หลักตามที่ได้ แจ้ งในวาระก่อนหน้ านี ้ กรณี ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนกาไรสาหรับ การจ่ายเงินปั นผลอย่างไร ทางผู้บริ หารมีมุมมอง
อย่างไรและจะแก้ ไขอย่างไรต่อไป
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิ บายว่า สาหรั บกรณี ดังกล่าว กฎหมาย
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของบริ ษัทเท่านัน้ จะจ่าย
จากเงินกาไรของบริ ษัทย่อยไม่ได้ ดังนัน้ แนวทางในการปฏิบตั ิคือบริ ษัท
ลูกจะท าการจ่ ายเงิ นปั นผลกลับคื นมาให้ กับบริ ษั ทแม่ ซึ่งจะท าการ
บันทึกไว้ ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยเป็ นรายรั บค่าเงิ นปั นผลจาก
บริ ษัทลูก ส่งผลให้ บริ ษัทแม่มีกาไรและสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เช่นเดิม
และสาหรับเงินปั นผลพิเศษเนื่องจากครบรอบ 30 ปี จะมีเพียงครัง้ เดียว
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวน
หนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกจาก
ตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1.

นายศิริ การเจริ ญดี

2.

นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย

3.

นายกิตติ คชนันทน์

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บัติ ที่ ดีข องนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี นายศิ ริ การเจริ ญ ดี และ
นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย ซึ่งเป็ นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการอีก วาระหนึ่ง
ออกจากห้ องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายกิตติ คชนันทน์ กรรมการ
อิสระ ได้ แจ้ งต่อบริ ษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระ จึง
ไม่ได้ ออกจากห้ องประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดเลือกนาย
เวทย์ นุชเจริ ญ ให้ ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายกิตติ คชนันทน์ โดย
ประวัติกรรมการปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ นาส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
สาหรับบุคคลทัง้ 3 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการข้ างต้ นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท
อีกทังไม่
้ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับ
ผู้ที่ จ ะด ารงตาแหน่ง เป็ น กรรมการอิ สระก็ เป็ น ผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิ สระของบริ ษั ท ซึ่ง มี ร ายละเอี ย ดเท่ากับ ข้ อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นี ้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ ง จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายศิริ การเจริ ญดี และ นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย กรรมการรายเดิมที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตามลาดับอีกวาระหนึ่งและการ
แต่งตัง้ นายเวทย์ นุชเจริ ญ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันทน์ กรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
คาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีม ติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตาม
วาระด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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1.
มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายศิ
้
ริ การเจริ ญดี เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,554,984,445

99.7645

ไม่เห็นด้ วย

3,669,900

0.2355

งดออกเสียง

145,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

2.
มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายโรแลนด์
้
ปั ง ซือ วุย เป็ นกรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,553,851,045

99.6918

ไม่เห็นด้ วย

4,803,300

0.3082

งดออกเสียง

145,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

3.
มี ม ติ อ นุมัติ แต่งตัง้ นายเวทย์ นุช เจริ ญ เป็ นกรรมการอิ สระแทนนายกิ ตติ คชนัน ทน์ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,557,792,704

99.9402

ไม่เห็นด้ วย

931,641

0.0598

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หน้ า 12/24

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสาหรั บปี 2560 และค่ าบาเหน็ จกรรมการส่ วน
เพิ่มเติมประจาปี 2559
ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยทางคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560 โดยคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัทใน
ปี ที่ ผ่า นมา ประกอบกับ การเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง กับ อุต สาหกรรมในประเภทเดี ย วกับ บริ ษั ท และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสาหรั บปี 2560 ในวงเงิ นไม่เกิ น 9,300,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อ เชิ ญ
ประชุม) และให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรร ทังนี
้ ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร
จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ นอกจากนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการสรรหาร
และพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาและมีมติเห็นควรจ่ายบาเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจาปี
2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ให้ แก่กรรมการบริ ษัท และให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจ
ในการจัดสรร เนื่องจากมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้ บริ หารเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี 2559 จานวน 2 ราย (เดิม
กรรมการทัง้ สองท่านเป็ นกรรมการที่ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร) ซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ คาดหมายไว้
จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ผู้
ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุป
สาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสาหรับปี
2560 ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท และค่าบาเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจาปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 930,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,552,922,445

99.6230

ไม่เห็นด้ วย

3,668,500

0.2353

งดออกเสียง

2,208,800

0.1417

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หน้ า 13/24

วาระที่ 6

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี นี ้เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนอย่างไร
• นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ ทาการศึกษาผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริ ษัทในประเภทเดียวกัน และ
ขนาดเท่ากับบริ ษัท และจากผลสารวจจึงได้ ข้อสรุ ปตามที่เสนอให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการทุก
ท่านจะพยายามทาหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี แห่งบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2560
1. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
3. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิงานด้ วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและความเสี่ยง รวมทัง้ มีความเป็ นอิ สระในการปฏิ บัติงาน มี ก ารปฏิบัติงานสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัท และมีผลปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่นา่ พอใจ และผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั
กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
และซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ า 14/24

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,558,724,245

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

100

0.0000

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ
วาระที่ 8

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ยัง มิ ไ ด้ นา
ออกจาหน่ าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพรทาการชี แ้ จ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็ นจานวน 17,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมทังสิ
้ ้น
17,112 บาท บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งลดทุน จดทะเบี ย นในจ านวนดัง กล่า ว โดยวิ ธี ตัด หุ้น จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,558,354,509 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 4,558,337,397 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) หุ้นจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว จานวน 3,575,483,607 หุ้น
(2) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่กรรมการ และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท (RML-WB) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จานวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทและ
(3) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จานวน 893,853,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นอกจากนี ้ ขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,558,337,397 บาท

หน้ า 15/24

(สี่พนั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปด
ล้ านสามแสนสามหมื่น
เจ็ ด พัน สามร้ อยเก้ าสิบ
เจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,558,337,397 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

4,558,337,397 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(สี่พัน ห้ า ร้ อยห้ า สิบ แปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สี่พัน ห้ า ร้ อยห้ า สิบ แปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้ น (-)”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังมิได้ นาออกจาหน่าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,551,163,645

99.5101

ไม่เห็นด้ วย

7,560,700

0.4850

งดออกเสียง

75,400

0.0048

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ก่อนจะเข้ าสูว่ าระถัดไป ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 9-11 ซึง่ จะเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไปนี ้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นของบริ ษัท ซึง่ จะออกให้ แก่พนักงานของบริ ษัท ภายใต้ โครงการ RML-WC ดังนัน้ ในการพิจารณาใน
วาระที่ 9-11 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่าวาระ
อื่นๆ ที่ได้ รับอนุมัติแล้ วเป็ นอันยกเลิก โดยจะถื อว่าไม่ได้ รับอนุมติจากที่ประชุมนี ้ และจะไม่มีการ
พิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญให้ พนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่ อย ภายใต้ โครงการ RML-WC
ประธานฯ ชี ้แจงว่าเนื่องจากในปั จจุบนั ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีสงู มาก เพื่อ
เป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทให้ มีความตังใจในการท
้
างานเพื่อ
สร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเนื่องจาก
การที่บริ ษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมร่ วมกันปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่นนจะช่
ั ้ วยให้
บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมัน่ คงทางการเงินซึ่งจะก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ ้นในอนาคต
แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมถึงเพื่อทาให้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมุง่ ไปสูก่ ารสร้ างผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืนแก่บริ ษัท
บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 4 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้ แก่พนักงาน
ของบริ ษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (“RML-WC”) โดยรายละเอียดปรากฎตามสรุ ปสาระสาคัญ
โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท ย่ อ ยครั ง้ ที่ 3 ซึ่ ง ได้ ส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทุ ก ท่ า นแล้ ว พร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายการ

รายละเอียด

ชื่อ:

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากัด
(มหาชน) (RML-WC)

ชนิด:

ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออก:

146,000,000 หน่วย

ราคาต่อหน่วย:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิ:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่ กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ:

1.31 บาท ต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ :

วันที่จะกาหนดโดยคณะกรรมการและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารและ/
หรื อบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารมอบหมาย
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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อายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ :

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี ้ ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเพื่อจัดสรรให้ แก่
พนักงานของบริ ษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริ ษัท ไรมอน
แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (“RML-WC”) ในคราวนี ้ มีผ้ บู ริ หารซึ่งเป็ นกรรมการที่
ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. นาย ลี เช เชง เอเดรี ย น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายบริ ห าร/ กรรมการ ได้ รั บ การจัด สรรไม่เ กิ น
7,300,000 หน่วย
2. นาย สถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน/กรรมการ ได้ รับการจัดสรร ไม่เกิน
7,300,000 หน่วย
ซึ่ง แต่ละท่า นได้ รั บ ไม่เ กิ น ร้ อยละ 5 ของจ านวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ได้ รั บ การจัดสรรต่อ จ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดตามโครงการ
ั้
RML-WC
อย่างไรก็ดี ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC ปรากฏในสรุปสาระสาคัญ
โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงและต้ องไม่มี
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงคัดค้ านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้
พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ภายใต้ โครงการ RML-WC ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,485,100,645

95.2666

ไม่เห็นด้ วย

73,713,700

4.7286

งดออกเสียง

75,400

0.0048

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (427 ราย)

1,558,889,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ม้ ี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ วมประชุมเพิ่ มขึน้ จากตอนเริ่ ม ประชุม จานวน 90,000 หุ้น
คิดเป็ น 90,000 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 1,558,889,745 เสียง

หน้ า 18/24

วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ
บริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ เป็ นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ให้ พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อ ย ภายใต้ โครงการ RML-WC ข้ างต้ นนัน้ บริ ษัทจะต้ องเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จานวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,558,337,397 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,704,337,397 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
RML-WC จานวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งไม่คิดมูลค่า รวมถึงการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ
4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,704,337,397 บาท

(สีพ่ นั เจ็ดร้ อยสีล่ ้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,704,337,397 หุ้น

( สี่ พั น เ จ็ ด ร้ อ ย สี่ ล้ า น
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,704,337,397 หุ้น

( สี่ พั น เ จ็ ด ร้ อ ย สี่ ล้ า น
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้ น (-)”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ เป็ นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,485,100,645

95.2666

ไม่เห็นด้ วย

73,643,700

4.7241

งดออกเสียง

145,400

0.0093

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (427 ราย)

1,558,889,745

หมายเหตุ
วาระที่ 11

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ แจ้ งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ภายใต้ ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ RML-WC ดัง
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
นอกจากนี ้ ให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ฝ่ายบริ ห าร และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายบริ หาร
มอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานของบริ ษัท
ภายใต้ โครงการ RML-WC ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นครัง้ เดียว
หรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนัน้
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ด
แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,485,100,645

95.2754

ไม่เห็นด้ วย

73,643,700

4.7246

งดออกเสียง

145,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (427 ราย)

1,558,889,745

หมายเหตุ

วาระที่ 12

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยได้ สรุปเฉพาะส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี ้
วาระที่ 12

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าบริ ษัทมีแผนการและทิ ศทางในการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท
อย่างไรในช่วง 3 – 5 ปี ข้ างหน้ า และบริ ษัทจะมีการเติบโตหรื อไม่ เนื่องจาก
ที่ผ่านมาบริ ษัทดาเนินนโยบายแบบระมัดระวังมาโดยตลอด ประกอบกับ
ตนรู้ สกึ ว่าบริ ษัทน่าจะทาการสื่อสารและเผยแพร่เรื่ องแผนการดาเนินธุรกิจ
กับตลาดมากขึ ้น และอยากให้ ดาเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ ้นเช่นกัน
• นาย ลี เช เชง เอเดรี ยน กล่า วว่า เกื อ บทุก โครงการของบริ ษัท มี
ยอดขายแล้ วสูงกว่าร้ อยละ 50 และบริ ษัทสามารถขายห้ องชุดที่เป็ น
สินค้ าคงคลัง ได้ กว่า 2,000 ล้ านบาท แสดงให้ เห็นว่า ศักยภาพใน
การขายและผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ตลาดเป็ นอย่างดี ส่วนในแง่ของการแข่งขันถือว่าบริ ษัทสามารถทา
ได้ ดีเช่นกัน ดังจะเห็นได้ จากโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก แม้ ว่าจะมี
2 โครงการใหญ่ จ ากผู้พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายอื่ น ในย่ า นนัน้
แต่บริ ษัทก็ยงั คงสร้ างยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องและขายได้ ในราคา
ที่ ดี รวมทัง้ บริ ษั ท ยัง คงความเป็ น ผู้น าด้ า นการพัฒ นาโครงการ
คอนโดมิ เ นี ย มระดับ หรู ทัง้ ในมิ ติ ด้ า นราคา ผลิต ภัณ ฑ์ และการ
ออกแบบ รวมทัง้ เป็ น เจ้ าแรกที่ ส ามารถท าราคาขายได้ สูง กว่ า
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สามแสนบาทต่อตารางเมตร ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการบริ หาร 3
ประการ หนึ่งคือการเป็ นบริ ษัทที่มีอัตรากาไรสูง ดังนัน้ ในกรณีที่
บริ ษัทพิจารณาซื ้อที่ดินจึงกระทาด้ วยความระมัดระวัง เพราะบริ ษัท
ต้ องเลือกสรรที่ดินที่ถูกต้ องในราคาที่เหมาะสม สองคือการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็ นที่ต้องการของตลาด และสามคือการ
ออกแบบ ซึง่ ทังสามส่
้
วนนี ้จะทาให้ บริ ษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้
ทังนี
้ ้ ตนเห็นด้ วยกับผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทมีความพร้ อมที่จะเติบโตและ
ขยายธุรกิจออกไป บริ ษัทจึงมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในย่านสีลม
และเพลินจิ ต และบริ ษัทจะทางานอย่างหนักเพื่อให้ บริ ษัทเติบโต
ต่อไป และสาหรับการคาดการณ์ของบริ ษัทในช่วง 3 – 5 ปี ข้ างหน้ า
อาจจะไม่สามารถให้ ตวั เลขได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากอาจเป็ นการผิดกฏ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าน่าจะเป็ นปี ที่ท้าทาย
สาหรับบริ ษัทเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงชะลอตัว ดังนันการออกใบส
้
าคัญแสดง
สิ ท ธิ จึ ง มี ค วามส าคัญ ในการกระตุ้น และจู ง ใจให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและ
ทีมงาน พร้ อมสาหรับปี ที่ท้าทายเหล่านัน้ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่า
บริ ษั ท พร้ อมที่ จะลงทุนหากพิ จารณาแล้ วเห็น ว่าเป็ นการลงทุนที่
ถูกต้ องเหมาะสม
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามเรื่ องเป้าหมายโครงสร้ างทางการเงินโดยรวมของบริ ษัทในระยะ
3 – 5 ปี ข้ างหน้ าจะเป็ นอย่างไร เช่น สัดส่วนการกู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ ชี แ้ จงว่า บริ ษัทจะต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ น
จานวนมากสาหรั บทัง้ 3 โครงการ ที่กล่าวไปแล้ วตอนต้ น สาหรับ
โครงการสีลม และ โครงการประสาทสุข บริ ษัทคาดว่าจะสามารถ
สร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัทในอีก 3 ปี ข้างหน้ า ส่วนโครงการเพลินจิต
บริ ษั ท จะได้ รั บ มอบที่ ดิ น เพื่ อ การพัฒ นาต่ อ ไปประมาณเดื อ น
เมษายน 2561 และใช้ เวลาก่อสร้ างอีกประมาณ 3 ปี ดังนัน้ คาดว่า
จะสามารถสร้ างรายได้ กลับมาให้ บ ริ ษัทได้ ในอีก 4 ปี ข้างหน้ า โดย
บริ ษั ท มี ก ารตัง้ เป้า หมายเป็ น การภายในว่า อัต ราส่ว นหนี ส้ ิ น ที่ มี
ดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะต้ องไม่เกิน 1.5 เท่า (ค่าเฉลี่ย) และ
บริ ษัทมีการตังงบประมาณในการซื
้
้อที่ดินทุกปี
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ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าในปี 2560 บริ ษัทมีโอกาสหรื อแนวทางดาเนินการธุรกิจ
อย่างไรให้ เทียบเท่ากับปี 2558 และปี 2559 และ ราคาการใช้ สทิ ธิ
โครงการ RML-WC อยูท่ เี่ ท่าไร
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน อธิบายว่า สาหรับโครงการที่สร้ างเสร็ จพร้ อม
โอนนัน้ บริ ษัทยังคงมีห้องชุด ที่เป็ นสินค้ าคงคลังและห้ องชุดพร้ อม
โอนซึง่ รอรับรู้รายได้ อยูอ่ ีกหลายโครงการ และอัตราการโอนไม่สาเร็จ
ของบริ ษัทต่ามากคือน้ อยกว่าร้ อยละ 1
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ เสริ มว่า อย่างไรก็ดี สาหรับปี หน้ าบริ ษัท
คาดว่ารายได้ อาจจะลดลงจากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 10 – 15
เนื่องจากอาจจะทาการโอนได้ ยากขึ ้น และในแง่ของอัตรากาไรของ
บริ ษัท อาจจะมีการปรับตัวลงบ้ างเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาด
ส่วนราคาการใช้ สทิ ธิ RML-WC อยูท่ ี่ 1.31 บาท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

(1) สอบถามว่าบริษัทได้ ตงเป้
ั ้ าในการกาหนดสัดส่วนรายได้ คา่ เช่าและ
รายได้ จากการขายไว้ อย่างไรบ้ าง
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน แจ้ งว่า ดังที่ได้ เรี ยนไปแล้ วในตอนต้ น บริ ษัท
คาดว่ารายได้ จากการขายคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ร้อยละ 50 และ
รายได้ จ ากการขายโครงการบ้ านเดี่ย วและอาคารสานัก งานเชิ ง
พาณิชย์อีกร้ อยละ 50
(2) สอบถามต่อไปว่าได้ มีการจัดสัดส่วนรายได้ จากการขายโครงการแนว
สูงและโครงการแนวราบไว้ หรื อไม่
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน อธิบายว่า ณ ขณะนี ้ ยังไม่ได้ กาหนดสัดส่วน
ตายตัว แต่บริ ษัทเน้ นรายได้ จากการขายโครงการแนวสูงเป็ นหลัก
เนื่องจากโครงการแนวราบเป็ นช่วงสารวจความต้ องการของตลาด
จึงจะดาเนินการแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะให้ ทางผู้บริ หารทาการสื่อสารรายละเอียดของ
โครงการในอนาคต แผนการและเป้าหมายต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทในอนาคตให้ มีความชัดเจนแก่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่านี ้
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นมีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นแล้ ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิ ดประชุมในเวลา 16:38 น.

ลงชื่อ _

_ ประธานที่ประชุม
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
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