บริษทั ไรมอน แลนด์ จํ ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556
__________________________________________________
เวลาและสถานที่
การประชุ มวิ สามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทเมื่อวั นศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ
โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เริม่ การประชุม
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุ ม แถลงว่ ามีผ้ ูถือหุ้ นของ
บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ มทั้งด้ ว ยตนเองและโดยการรั บ มอบฉั น ทะรวม 444 คน นั บ เป็ นจํา นวนหุ้ น ได้
1,388,439,829 หุ้น จากจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 3,575,424,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 38.83
ของจํานวนหุ้ นที่จําหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว ประธานได้
กล่าวเปิ ดการประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการของบริษัท
1.

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท

2.

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อาํ นวยการ

3.

นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

4.

นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริษัท

5.

นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการบริษัท

6.

นายกิตติ คชนันทน์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7.

นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คือ คุณจิรยง อนุมานราชธน

2.

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสุวิชชา เนติวิวัฒน์และคุณศักดิ์ชัย วิรุฬชีว

โดยประธานได้ ช้ ีแจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระว่า การลงคะแนนเสียงจะใช้
วิธีลงคะแนนโดยเปิ ดเผย โดยจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้ นที่ไม่เห็นชอบ และของดออกเสียงในการลงมติ
ของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้ นแต่ละท่านจะได้ รับใบลงคะแนนที่ใช้ สาํ หรั บการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าว
ก่อนการประชุมจะเริ่มต้ น
ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะ
ใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นท่านใดที่ไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลง
มติสาํ หรับวาระต่าง ๆ ยกมือโดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่
คัดค้ านหรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้น
ลงมติเห็นชอบในวาระนั้น
ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้ นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูใดแสดงความเห็นคัดค้ าน
หรื อไม่เห็นชอบ หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุ มัติ
เป็ นเอกฉันท์ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
สําหรับผู้ถือหุ้ นที่มอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ท่รี ั บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยระบุความประสงค์ให้ ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ูถือหุ้น
ดังกล่าวได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ าวนั้น บริ ษัทได้ บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วก่อน
การประชุม และจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่บันทึกไว้ ในคอมพิวเตอร์มารวมกับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ซึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมได้ รับทราบรายละเอียดตามที่ประธานได้ ช้ ีแจงข้ างต้ น
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประธานได้ ขอเสนอให้ ท่ปี ระชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2556 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามสําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ที่ได้
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ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นอีกทางหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2556 ที่ส่งมาให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทึกคําถามคําตอบ โดยประธาน
ได้ มอบหมายให้ คุณนุช กัลยาวงศาเป็ นผู้ช้ ีแจงเรื่องดังกล่าว
คุณนุ ชได้ ช้ ีแจงว่ารายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้ นเป็ นฉบับที่บริษัทนําส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่
ประชุ มซึ่งไม่ ได้ มีการจดคําถามและคําตอบไว้ แต่ รายงานการประชุ มฉบับเต็มนั้ นบริ ษัทได้ เผยแพร่ ไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว รวมทั้งได้ ย่นื ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วนตามกําหนดแล้ วเช่นกัน
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้ กล่าวสนับสนุ นผู้ถือหุ้ นท่านแรกในเรื่ องของรายงานการประชุม
และได้ กล่าวสอบถามเรื่องเหตุท่เี ปิ ดห้ องประชุมเป็ นเวลาก่อนหน้ าเวลาประชุมเพียง 15 นาที และขอแนะนํา
ให้ บ ริ ษั ท ประหยั ด งบประมาณในการจั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลกํา ไร โดยประธานกล่ า วขอน้ อ มรั บ
คําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงพิจารณา
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2556 ด้ วย
คะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
คะแนนเสียง (เสียง)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
วาระที่ 2.

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

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
98.5456
0.0000
1.4543

พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และหรือ พนักงานของบริษทั ตามโครงการ ESOP

ประธานได้ ขอให้ นายสุวิช ชา เนติ วิวัฒ น์ ที่ปรึ ก ษากฎหมายชี้ แจงเกี่ยวกับ การลงคะแนนในวาระที่ 2 – 6
ดังต่อไปนี้
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นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่ าการประชุมครั้ งนี้จะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องสอง
เรื่องคือวาระที่ 2-5 จะเกี่ยวข้ องกับเรื่องโครงการ ESOP และวาระที่ 6 จะเกี่ยวกับเรื่ องการออกหุ้นกู้ โดย
หากวาระที่ 2 ไม่ผ่าน ที่ประชุ มจะไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 3-5 อีกและที่ประชุมจะข้ ามไปพิจารณาวาระที่ 6
เลย
ในกรณีวาระที่ 2 ผ่าน ที่ประชุ มจะต้ องพิ จารณาการออก ESOP ให้ แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระที่ 3
โดยหากในวาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุ มัติแค่ท่านเดียว วาระที่ 4-5 ก็จะเป็ นไปตามเดิมคือมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนตามจํานวนที่แจ้ งไปในหนังสือเชิญประชุมและจะไปลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้ า
นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถามว่าการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จะต้ องใช้
คะแนนเสียงจํานวนเท่าใด โดยที่ปรึ กษากฎหมายได้ ตอบว่ าในวาระที่ 2 – 6 จะต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงเหมือนกัน แต่มีเงื่อนไข
เพิ่มเติมว่าในวาระที่ 2 จะต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง คัดค้ านการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และในวาระที่ 3
จะต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงคัดค้ านการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการแต่ละคนด้ วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ประธานได้ ช้ ี แจงว่ าเนื่องจากในปั จจุ บั นภาวะการแข่ งขั นในธุรกิจพั ฒนาอสังหาริ มทรั พย์มีสูงมาก ทําให้ มีการ
ติดต่อเพื่อจัดหาพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงไปทํางานในบริษัทอื่น ๆ จํานวนมาก ดังนั้น (ก) เพื่อเป็ นการ
รั กษาบุคลากรไว้ กับองค์กร และเป็ นแรงจู งใจในการทํางาน, (ข) เพื่อให้ กรรมการมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท และ (ค) เพื่ อเป็ นการรั กษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ ปฏิบัติงานอยู่ กับบริ ษัทใน
ระยะยาวและทําให้ กรรมการมีกาํ ลังใจในการทํางานและสร้ างสรรค์งานเพื่ อบริ ษัทต่อไป อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการของบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติ
การออกและเสนอขายใบสําคั ญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้ อหุ้ นสามั ญของบริ ษั ทจํานวน 89,000,000 หน่ วย ให้ แก่
กรรมการของบริ ษั ท จํ า นวน 2 ท่ า น ได้ แก่ นายตัน ชิ น กวาง จอห์ น สัน กรรมการผู้ อํา นวยการและ
กรรมการบริ หารของบริษัท และ นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท โดยประธานได้ มอบหมาย
ให้ คุณนุ ช กัลยาวงศา ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้อธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ให้ กบั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
คุณนุ ชได้ ช้ ี แจงรายละเอียดที่สาํ คัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ดังต่อไปนี้
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP คือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิESOP



จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายมีจาํ นวนรวม 89,000,000
หน่วย หรือคิดเป็ นร้ อยละ 2.49 ของหุ้นที่เรียกชําระแล้ วทั้งหมด



ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท



โดยจัดสรรให้ กบั กรรมการและหรือพนักงานดังต่อไปนี้

รายชื่อ

ตําแหน่ง

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
นายลี เช เชง เอเดรียน

กรรมการผู้อาํ นวยการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จํ านวนทีไ่ ด้รบั
การจัดสรร
(หน่วย)
44,500,000

ร้อยละของจํ านวนที่
จะออกและเสนอ
ขาย
50.00

44,500,000

50.00



อัตราการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ



ราคาใช้ สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้ น ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้ อยละ 25.00 โดย
คํานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในช่ ว งระยะเวลา 15 วั น ทํา การ ก่ อ นถึง วั น ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2556) ซึ่งเท่ากับ
1.34 บาทต่อหุ้น

และสําหรั บรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 2(ก) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนั้ น ประธาน ได้ นําเสนอคุ ณสมบั ติ และประสบการณ์ การทํางานของกรรมการทั้งสองท่ าน รวมถึ ง
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อกรรมการทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
นายวิชา โชคพงพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่ ากรรมการทั้งสองท่านเป็ นผู้ถือหุ้นหรือไม่ และทั้งสอง
ท่านมีอายุเท่าใด โดยคุณนุ ช ชี้แจงว่า คุณจอห์นสันเป็ นผู้ถือหุ้นแต่คุณเอเดรียนไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้ น โดยคุณจอห์น
สันอายุ 52 ปี และคุณเอเดรียนอายุ 33 ปี
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่าการให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
เป็ นข้ อตกลงในการจ้ างงานกรรมการทั้งสองท่านเข้ ามาบริหารหรือไม่ และเพราะเหตุใดกรรมการและพนักงานท่าน
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อื่นถึงไม่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยเฉพาะพนั กงานที่อยู่ มานานควรจะให้ ห้ ุ นแก่พนักงาน
ด้ วย โดยคุณนุชตอบว่าการให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP มิใช่เป็ นข้ อตกลงในการจ้ างงาน
นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้ถือหุ้ นมาด้ วยตนเอง ขอให้ กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้ แก่ท่ีประชุมด้ วยว่าจะ
นําพาบริษัทไปข้ างหน้ าอย่างไร
นายชวานิติ เวชจรุงกิจ ได้ ขอให้ กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ และอธิบายว่าทําไมราคาหุ้นของบริษัทถึงตก
ลงมากและการให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP แก่กรรมการทั้งสองจะทําให้ ผ้ ูถือหุ้นสบายใจและทําอย่างอย่างไรให้
ราคาหุ้นสะท้ อนความเป็ นจริง
คุณชินภัคร พรพิบูล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ต้ องการที่จะทราบถึงผลงานและประวัติและวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้ง
สองท่าน ท่านจะทําประโยชน์อะไรให้ กับบริ ษัทรวมทั้งราคาหุ้ นของบริษัท นอกจากนั้น ยังต้ องการทราบข้ อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้ างงานของกรรมการทั้งสอง
นายรณชั ย เอกอุดมรั ตน์ สอบถามเกี่ยวกับผลงานของผู้ บริ หารทั้งสองท่านว่ าตั้งแต่ ท่านเข้ ามาบริ หารมีผลงาน
อะไรบ้ าง และขอให้ พิจารณาเรื่องราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งต่างกับราคาการใช้ สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในคราวที่แล้ วที่กาํ หนดไว้ ในราคา 2.75 บาท
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่ าใช้ หลั กการพิ จารณาอย่ างใดในการให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP และ
เสนอให้ เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิให้ เฉลี่ยไปเท่า ๆ กันตลอดห้ าปี
ประธาน ได้ ช้ ีแจงว่ากรรมการทั้งสองท่านได้ เข้ ามาช่วยเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินทําให้ ลดดอกเบี้ยไปได้ เกือบ
ร้ อยล้ านบาท และนโยบายการปรับเพิ่ มราคาขายของโครงการต่าง ๆ เช่ น โครงการ 185 ราชดําริ, ยูนิกซ์ และ
ซายร์ ซึ่งจะทําให้ รายได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้ านบาทโดยนายจอห์นสันจะเป็ นผู้อธิบายต่อไป
ประธาน ได้ ช้ ีแจงว่ าประธาน และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนในการบริหารและไม่ได้ ถือหุ้ นในบริษัทจึงไม่มี
ส่วนในค่าตอบแทนส่วนนี้ ส่วนพนักงานท่านอื่นนั้นก็ได้ รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ ว รวมทั้งราคาใช้
สิทธิท่ใี ห้ แก่กรรมการทั้งสองก็เป็ นธรรมเพราะไม่ได้ ต่าํ กว่าราคาตลาด
ประธาน ได้ ขอให้ นายจอห์นสันอธิบายวิสยั ทัศน์ต่อไป
นายจอห์นสัน จึงขอใช้ โอกาสนี้ในการชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายจอห์นสันขอนําเสนอข้ อมูลย้ อนหลังที่ผ่านมา โดย
ในสิบสามปี ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็ นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่าน
มาที่นายจอห์นสันเข้ ามารับหน้ าที่ บริษัทมีกาํ ไรเติบโตขึ้นมาก นายจอห์นสันกล่าวว่าตนสามารถที่จะควบคุมกําไร
ได้ แต่ ไม่ สามารถควบคุมราคาหุ้ นได้ และนายจอห์นสันขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นเข้ าใจว่ าตั้งแต่ วันที่ท่านได้ มารั บตําแหน่ ง
สภาวการณ์ของบริษัทไม่อยู่ในสภาพดีนัก แต่ในแปดเดือนที่ผ่านมานั้น บริ ษัทมีกาํ ไรมาสอง ไตรมาสติดต่อกัน
และในไตรมาสที่สามก็จะมีกาํ ไรเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเป็ น 2.4 จาก
4 ในอดี ต โดยท่านได้ ทาํ งานหนั ก มี การรี ไฟแนนซ์ เงิ นกู้ และมี การเปลี่ ยนแปลงราคาขายของโครงการ เช่ น
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โครงการ 185 ราชดําริเมื่อมีการปรับราคาขึ้นก็ยังสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์น้ันบริษัทได้ ขายไปร้ อย
ละ 90 แล้ ว และหนี้ สินของโครงการเดอะริ เวอร์กเ็ หลือเพียงเจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ านบาทจากสามพั นสี่ร้อยล้ านบาท
เพราะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะมีหนี้น้อยลง
นโยบายของบริษัทในขณะนี้คือ การเก็บเงินมัดจําสูงกว่าโครงการอื่นๆ ในตลาดเพื่อลดการเก็งกําไร โดยโครงการ
เดอะริเวอร์น้ันมีการเก็บมัดจําถึงร้ อยละ 40
บริษัทได้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างและผู้บริหาร และในขณะนี้กาํ ลังสร้ างแบรนด์และกําหนดทิศทางของบริษัท
นอกจากนั้น บริ ษัทยังมีโครงการศูนย์การค้ าแบบ Community Mall และอาคารสํานักงานให้ เช่า เช่น Vue Mall
และ ปรีชาคอมเพล็กซ์ ซึ่งได้ มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพื่อที่จะได้ รับรายได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะกระแส
รายรับนี้มีความสําคัญต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เพราะว่าบริษัทยัง
มีขาดทุนสะสมอยู่จาํ นวนหนึ่ง และก่อนจะจ่ายได้ บริษัทต้ องมีกระแสรายรับที่ม่นั คงด้ วย
นายจอห์ นสันยังชี้แจงว่ าบริ ษัทกําลังจะมีเป้ าหมายที่ใหญ่ เพราะว่ าจะมีการขอออกหุ้ นกู้ เพื่ อขยายโครงการของ
บริ ษัทต่ อไปด้ วย โดยบริ ษัทก็มีการเสาะหาโอกาสในการทําธุ รกิจมาโดยตลอด บริ ษั ทมีช่ ือเสียงในโครงการ
ระดับสูง เช่น การมีท่ตี ้ังของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 นี้บริษัท
ก็เน้ นไปในเรื่องของการปรับโครงสร้ างของบริษัทเป็ นหลัก
ประธาน ได้ ช้ ีแจงเสริมว่ากําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและกับไตร
มาสเดียวกันในปี ก่อน
คุณนุชได้ ช้ ีแจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องนําเรื่องโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญนั้นเนื่องจากบริษัท
มีความจําเป็ นที่จะต้ องขออนุมัติผ้ ูถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้อยู่แล้ ว จึงนําวาระโครงการ ESOP มานําเสนอผู้ถือหุ้นใน
คราวเดียวกัน
นายวิชา โชคพงพั นธุ์ ได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่ มเติมว่ าต้ องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชดําริและขอเยี่ยมชม
โครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุ ชได้ ช้ ีแจงว่าบริษัทกําลังจะจัดการเยี่ยมชมกิจการในเร็ว ๆ นี้เพื่อเยี่ยมชมโครงการ
เดอะริเวอร์ โดยจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบต่อไป
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผลกําไรของบริษัทนั้นดีข้ ึนจริง แต่ทาํ ไมราคาหุ้นจึงลดลง
นายจอห์ นสันชี้แจงเพิ่ มเติ มว่ าเป็ นเรื่ องสําคั ญที่จะสื่อสารข่าวของบริ ษั ทต่ อสาธารณะ และบริ ษัทได้ มีการจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่นักลงทุนสัมพันธ์สองท่านมาทําหน้ าที่ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามนายจอห์นสันว่ากําหนดระยะเวลาในการล้ างหนี้มีอย่างไร โดยนายจอห์นสันก็ได้ ช้ ีแจงว่าบริษัท
มีนโยบายที่จะสร้ างความแข่งแกร่ งทางด้ านการเงินให้ บริ ษัทอยู่แล้ ว และได้ มีการทํารี ไฟแนนซ์สาํ หรั บเงินกู้ท่ีมี
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อัตราดอกเบี้ยสูงและเงินกู้ท่ีมีเงื่อนไขไม่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ ลดหนี้โครงการเดอะรีเวอร์จากสามพันสี่ร้อย
ล้ านบาทเป็ นเจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ านบาทในปัจจุบัน
นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ได้ ให้ คาํ แนะนําว่าต้ องการให้ ตรวจสอบข้ อมูลกับนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการใช้ วงเงินหุ้นกู้เต็มจํานวนนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็ นเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ ช้ ีแจงว่าบริษัทต้ องการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ไว้ ก่อน เพื่อเตรียมตัวให้ พร้ อมสําหรับการลงทุนในอนาคต
การออกหุ้นกู้ในอนาคตจะต้ องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆด้ วย บริษัทจะออกหุ้นกู้ตามจํานวนเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทในครั้งนี้แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 2 (ก) ที่ได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม และเห็นชอบให้ นาํ เสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบด้ วยกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุ้ นสามัญของบริ ษัทให้ แก่กรรมการและพนั กงานของบริ ษัท
จํานวน 89,000,000 หน่ วย ในราคาหน่ วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้ สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้ สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 2 (ก)
ทั้งนี้ ประธานเห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอํานาจให้ คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิน้ ี ตลอดจนมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว
ในระหว่างการลงคะแนนได้ มีผ้ ูถือหุ้ นฝากให้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรับสิทธิของ RAIMON-W3 โดย
ประธาน ได้ รับทราบและขอไปปรึกษากับคณะกรรมการต่อไป
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่
เสนอทุกประการ และไม่มีผ้ ูถือหุ้ นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง คัดค้ านการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงที่
ลงมติดังนี้
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คะแนนเสียง (เสียง)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

1,350,035,626
24,339,276
142,000

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
98.2189
1.7707
0.0103

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่จาํ นวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในวาระ
นี้และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษทั ให้แก่กรรมการ
ของบริ ษทั ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ เกินกว่ าร้อยละ 5 ของใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิทีอ่ อกในครั้งนี้

ประธานได้ แจ้ งว่าเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดใน
วาระที่ผ่านมา โดยได้ รับเกินกว่าร้ อยละ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครั้งนี้ ดังนั้น การจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวให้ แก่กรรมการทั้งสองท่าน จะต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็ นรายบุคคล
ท่านแรกคือ นายตัน ชิ น กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อาํ นวยการและกรรมการบริ หารของบริ ษัท ซึ่งจะ
ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 44,500,000 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์ นสันเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการของบริ ษัทจํานวน 7
ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้งในปี ที่ผ่านมา
ท่านที่สองคือ นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริ หารของบริ ษัท ซึ่งจะได้ รับจั ดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในครั้ งนี้ โดยนายลี
เช เชง เอเดรียนเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจํานวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้งในปี ที่
ผ่านมา
ในระหว่างการลงคะแนนได้ มีผ้ ูถือหุ้ นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งประธาน ก็ได้ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นท่านดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ วได้ อนุ มัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 89,000,000 หน่ วย ให้ แก่
กรรมการรายที่จะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่ าร้ อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกในครั้งนี้โดยพิจารณาเป็ นรายบุคคลดังนี้
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3.1

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
มติทีป่ ระชุม : ประชุ มพิ จารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงอนุ มัติก าร
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ กับนายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ตามที่เสนอ และไม่มีผ้ ูถือหุ้ น
ซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละห้ าของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมี
สิทธิออกเสียงคัดค้ านการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้ 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 จอห์นสันซึ่งถือหุ้ นของบริ ษัทอยู่จาํ นวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสียในวาระนี้และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3.2

นายลี เช เชง เอเดรียน
มติทีป่ ระชุม : ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงอนุ มัติก าร
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ กับนายลี เช เชง เอเดรียน ตามที่เสนอ และไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคัดค้ านการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้ 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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วาระที่ 4.

พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ประธานแจ้ งว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการของ
บริ ษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ ว บริ ษัทจําเป็ นจะต้ องสํารองหุ้นสามัญเพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิของผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.บาท กล่ าวคือ ให้ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่เป็ นจํานวน
89,000,000 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท และให้ นําหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ท้ังจํานวนสํารองไว้ เพื่ อ
รองรับการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี 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
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริ ษัทมีอาํ นาจพิ จารณากําหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่ าว และดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นดังกล่ าวได้ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดได้ เป็ นคราว ๆ ตามการใช้ สิทธิของ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี้ เพื่ อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่ มทุนของบริ ษัท ซึ่ งอาจมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรื อข้ อความ
ในเอกสารจดทะเบี ย นหรื อ รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตามคํา สั่ง ของนายทะเบี ยน ที่ป ระชุ มผู้ ถือ หุ้ น ได้
มอบอํานาจให้ กรรมการผู้ มีอาํ นาจลงนามของบริ ษัท หรื อตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการดังกล่าวมี
อํานาจในการแก้ ไขถ้ อยคํา หรือข้ อความในเอกสารและ/หรือคําขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ
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 นจํานวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
1.- บาท และให้ นําหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ท้ังจํานวนสํารองไว้ เพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิซ้ ือ หุ้ นสามัญของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP
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มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงอนุ มัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุก
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
วาระที่ 5.

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพือ่ ให้เป็ นไปตามการเพิม่ ทุน
จดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมติ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ ว ประธานได้ ขอให้ ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. ให้ เป็ นดังนี้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 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”
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ท่ีประชุ มผู้ ถื อหุ้ นอนุ มัติ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ตาม
รายละเอียดดังกล่าว
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มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
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

วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ประธาน ได้ มอบหมายให้ คุณนุ ช กัลยาวงศา เป็ นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณา
โดยคุณนุชได้ ช้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์

:

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

ประเภท

:

หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้ นหรือ
คืนเงินต้ นครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้น้ันๆ

วงเงิน

:

ไม่เกิน 7,500 ล้ านบาท หากเป็ นสกุ ลเงินต่ างประเทศให้ ใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว

สกุลเงิน

:

เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

การเสนอขาย

:

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ให้ แก่ ผู้ ลงทุ น
- 13 -

โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจาํ กัด และ/หรือ เสนอขายให้ แก่
ผู้ ลงทุ นสถาบั น และ/หรื อ ผู้ ลงทุ นรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ นโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุน
อื่ นใดที่ คณะกรรมการกํา กั บตลาดทุ นจะได้ ประกาศกําหนด ไม่ ว่ า
ทั้งจํานวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ และสามารถออกและเสนอ
ขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กับผู้
ถือหุ้ นกู้ เดิม ซึ่ งตราสารนั้ นๆ กําลั งจะครบกําหนดชําระคืนหรื อถู กไถ่
ถอนคืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ
หรือประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุ ญาตจากหน่ วยราชการใดๆที่
เกี่ยวข้ อง
อายุ

:

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ ย :

ขึ้ นอยู่ กั บ สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ้ นกู้ หรื อ ตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ไี ด้ ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบั งคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึ งการขอ
อนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ก า ร ไ ถ่ ถ อ น :
ก่อนครบอายุ

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

เงือ่ นไขพิเศษ

:

ในกรณีท่ีบริ ษัทฯ ได้ ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่
ได้ รับอนุ มัติข้างต้ น บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้ นกู้ ทดแทนเพิ่ มเติมอีกได้
ตามจํานวนที่ได้ ไถ่ถอนหรือชําระคืน

เงือ่ นไขอื่น

:

ข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ท่ี
จะออกในแต่ ละครั้ ง มู ลค่ าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย อั ตรา
ดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ ถอนก่อนกําหนด และการจด
ทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่ ในอํานาจของคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะ
ได้ พิจารณาและกําหนดต่อไป
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และให้ มอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ
กําหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ท่อี อก การลงนามในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ ง การแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ ายหุ้ นกู้และนายทะเบียนหุ้ นกู้ การ
เข้ าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนมีอาํ นาจทํา
การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้ างต้ น การจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการรั บรองการดําเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้และการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้น้ั นๆ ให้ สาํ เร็จ
ลุล่วงและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้ าน
บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจํานวนหรื อบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยอายุห้ ุนกู้ท่ีเสนอ
ขายในแต่ละคราวอายุไม่เกิน 5 ปี ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้ สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค่าเงินหรื อไม่ โดยคุณนุ ชได้ ตอบคําถามว่าหากบริ ษัทออกหุ้ นกู้เป็ นสกุ ลเงินต่ างประเทศ บริ ษัทก็จะต้ องมีการ
ป้ องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์โดยคิดราคาของการป้ องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบี้ยด้ วย พร้ อมทั้ง
เปรียบเทียบต้ นทุนดังกล่าวกับหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มค่าหรือไม่ก่อนออกด้ วย
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรทติ้งเท่าไหร่ และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ ตอบว่าขณะนี้กาํ ลังดําเนินการจัดทําเรทติ้ง และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะนําเงินที่ได้ จากการ
ออกหุ้นกู้ไปใช้ เพื่ออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในอัตราประมาณร้ อยละ 6
ผู้ถือหุ้ นได้ สอบถามว่ าขณะนี้บริษัทมีห้ ุ นกู้อยู่ เท่าไหร่ คุ ณนุ ชตอบว่ าบริ ษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้ นกู้ และการขอ
อนุมัติออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็ นการเตรียมพร้ อมสําหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ ช้ ีแจงว่าวงเงินกู้
ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ท่หี ้ าพันกว่าล้ านบาท และผู้ถือหุ้นได้ แนะนําว่าบริษัทควรคํานวณว่าต้ นทุนทางการเงินของ
บริษัทในแต่ละปี เป็ นเท่าไหร่
ท่านผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้ นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอนําเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและ
การออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศก็ต้องพิจารณาถึงต้ นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอีกครั้งก่อนตัดสินใจ
มีผ้ ูถือหุ้นได้ แนะนําว่ าควรมีการระบุเรื่องคะแนนเสียงที่ต้องใช้ ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุ ม
ครั้งหน้ าด้ วย
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มติทีป่ ระชุม :
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
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

วาระที่ 7. พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ท่านผู้ ถือหุ้ นได้ แนะนําว่ าขอให้ คุณลี เช เชง เอเดรียน แสดงวิสัยทัศน์ในวันเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทที่จะจัดขึ้นที่โครงการเดอะริเวอร์
หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มเี รื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้
การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้ วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์)
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