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บริษทั ไรมอน แลนด ์จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2556 

__________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ 

โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เริม่การประชุม 

 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของ

บริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 444 คน  นับเป็นจํานวนหุ้นได้ 

1,388,439,829 หุ้น จากจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,575,424,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 

ของจาํนวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  ประธานได้

กล่าวเปิดการประชุมและแนะนาํคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

ดังต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการของบริษัท 

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

บริษัท 

2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อาํนวยการ  

3. นางสาวนุช กลัยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4. นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริษัท 

5. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการบริษัท 

6. นายกติติ คชนันทน์ กรรมการบริษัท กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายจิรวุฒิ คุวานันท ์กรรมการบริษัท กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ียังมีกรรมการอีกสองท่านซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันน้ีได้คือ นายลี เช เตก็ ไล

โอเนล และ นายเจสนั โกะ๊ เชง็ เหว่ย 

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ 

1. ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คือ คุณจิรยง อนุมานราชธน  

2. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสวิุชชา เนติวิวัฒน์และคุณศักดิ์ชัย วิรุฬชีว  

โดยประธานได้ช้ีแจงเกี่ยวกบัข้ันตอนการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระว่า การลงคะแนนเสียงจะใช้

วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ชอบ และของดออกเสียงในการลงมติ

ของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับใบลงคะแนนที่ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าว

ก่อนการประชุมจะเร่ิมต้น 

ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะ

ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ชอบ หรือของดออกเสียงในการลง

มติสาํหรับวาระต่าง ๆ ยกมือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเกบ็ใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่

คัดค้านหรือไม่เหน็ชอบ หรืองดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ สาํหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่าน้ัน

ลงมติเหน็ชอบในวาระน้ัน  

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น โดยบริษัทจะนาํคะแนนเสียงที่ไม่

เหน็ชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวน้ันไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่

เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเหน็ชอบในวาระน้ัน ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเหน็คัดค้าน 

หรือไม่เหน็ชอบ หรือแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ หรืออนุมัติ

เป็นเอกฉันทต์ามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

สาํหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี โดยระบุความประสงค์ให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวน้ัน บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้

เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน

การประชุม และจะนาํคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่บันทกึไว้ในคอมพิวเตอร์มารวมกับคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซ่ึงออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอยีดตามที่ประธานได้ช้ีแจงข้างต้น  

วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

ประธานได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามสาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 ที่ได้
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ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2556 ดังกล่าวในเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอกีทางหน่ึง  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้

ถือหุ้น ประจาํปี 2556 ที่ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทกึคาํถามคาํตอบ โดยประธาน

ได้มอบหมายให้คุณนุช กลัยาวงศาเป็นผู้ช้ีแจงเร่ืองดังกล่าว  

คุณนุชได้ช้ีแจงว่ารายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นฉบับที่บริษัทนาํส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่

ประชุมซ่ึงไม่ได้มีการจดคาํถามและคาํตอบไว้ แต่รายงานการประชุมฉบับเตม็น้ันบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน

เวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้ย่ืนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามกาํหนดแล้วเช่นกนั 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวสนับสนุนผู้ถือหุ้นท่านแรกในเร่ืองของรายงานการประชุม 

และได้กล่าวสอบถามเร่ืองเหตุที่เปิดห้องประชุมเป็นเวลาก่อนหน้าเวลาประชุมเพียง 15 นาท ีและขอแนะนาํ

ให้บริษัทประหยัดงบประมาณในการจัดประชุมเพ่ือให้บริษัทมีผลกําไร โดยประธานกล่าวขอน้อมรับ

คาํแนะนาํเพ่ือนาํไปปรับปรุงพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 ด้วย

คะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธอิอกเสยีง 

อนุมัติ 1,355,865,829 98.5456 

ไม่อนุมัติ 200 0.0000 

งดออกเสียง 20,010,100 1.4543 

วาระที ่2. พจิารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และหรือ พนกังานของบริษทัตามโครงการ ESOP 

ประธานได้ขอให้นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายช้ีแจงเกี่ยวกับการลงคะแนนในวาระที่ 2 – 6 

ดังต่อไปน้ี 
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นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมคร้ังน้ีจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองสอง

เร่ืองคือวาระที่ 2-5 จะเกี่ยวข้องกบัเร่ืองโครงการ ESOP และวาระที่ 6 จะเกี่ยวกับเร่ืองการออกหุ้นกู้ โดย

หากวาระที่ 2 ไม่ผ่าน ที่ประชุมจะไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 3-5 อีกและที่ประชุมจะข้ามไปพิจารณาวาระที่ 6 

เลย  

ในกรณีวาระที่ 2 ผ่าน ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการออก ESOP ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 3 

โดยหากในวาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแค่ท่านเดียว วาระที่ 4-5 กจ็ะเป็นไปตามเดิมคือมีการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนตามจาํนวนที่แจ้งไปในหนังสอืเชิญประชุมและจะไปลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังหน้า 

นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่าการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จะต้องใช้

คะแนนเสียงจาํนวนเท่าใด โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบว่าในวาระที่ 2 – 6 จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเหมือนกัน แต่มีเง่ือนไข

เพ่ิมเติมว่าในวาระที่ 2 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ และในวาระที่ 3 

จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สทิธ ิออกเสยีงคัดค้านการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้แก่กรรมการแต่ละคนด้วย 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธานได้ช้ีแจงว่าเน่ืองจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก ทาํให้มีการ

ติดต่อเพ่ือจัดหาพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงไปทาํงานในบริษัทอื่น ๆ จาํนวนมาก ดังน้ัน (ก) เพ่ือเป็นการ

รักษาบุคลากรไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทาํงาน, (ข) เพ่ือให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

บริษัท และ (ค) เพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทใน

ระยะยาวและทาํให้กรรมการมีกาํลังใจในการทาํงานและสร้างสรรค์งานเพ่ือบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงเหน็ควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่

กรรมการของบริษัทจํานวน 2 ท่าน ได้แก่  นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อํานวยการและ

กรรมการบริหารของบริษัท และ นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย

ให้คุณนุช กัลยาวงศา ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดและเง่ือนไขของใบสาํคัญแสดง

สทิธ-ิESOP ให้กบัที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

คุณนุชได้ช้ีแจงรายละเอียดที่สาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัทในคร้ังน้ีดังต่อไปน้ี  
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 อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP คือ 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ-

ESOP  

 จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธ-ิESOP ที่ออกและเสนอขายมีจาํนวนรวม 89,000,000 

หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 ของหุ้นที่เรียกชาํระแล้วทั้งหมด 

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท 

 โดยจัดสรรให้กบักรรมการและหรือพนักงานดังต่อไปน้ี 

รายชื่อ ตําแหน่ง 

จํานวนทีไ่ดร้บั 

การจดัสรร 

(หน่วย) 

รอ้ยละของจํานวนที่

จะออกและเสนอ

ขาย 

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั 
กรรมการผู้อาํนวยการและ

กรรมการบริหาร 

44,500,000 50.00 

นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหาร 44,500,000 50.00 

 อตัราการใช้สทิธแิปลงสภาพ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้นสามัญ  

 ราคาใช้สิทธิ  1.67 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 25.00 โดย

คาํนวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทาํการ ก่อนถึงวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติในคร้ังน้ี (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2556) ซ่ึงเท่ากับ 

1.34 บาทต่อหุ้น  

 และสาํหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายในคร้ังน้ี

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2(ก) ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

นอกจากน้ัน ประธาน ได้นําเสนอคุณสมบัติและประสบการณ์การทาํงานของกรรมการทั้งสองท่าน รวมถึง

ความเหน็ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อกรรมการทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้น  

นายวิชา โชคพงพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ และทั้งสอง

ท่านมีอายุเท่าใด โดยคุณนุช ช้ีแจงว่า คุณจอห์นสันเป็นผู้ถือหุ้นแต่คุณเอเดรียนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น โดยคุณจอห์น

สนัอายุ 52 ปีและคุณเอเดรียนอายุ 33 ปี 

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่าการให้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP 

เป็นข้อตกลงในการจ้างงานกรรมการทั้งสองทา่นเข้ามาบริหารหรือไม่ และเพราะเหตุใดกรรมการและพนักงานท่าน
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อื่นถึงไม่ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่มานานควรจะให้หุ้นแก่พนักงาน

ด้วย โดยคุณนุชตอบว่าการให้ใบสาํคัญแสดงสทิธ-ิESOP มิใช่เป็นข้อตกลงในการจ้างงาน  

นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่ที่ประชุมด้วยว่าจะ

นาํพาบริษัทไปข้างหน้าอย่างไร 

นายชวานิติ เวชจรุงกจิ ได้ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทศัน์  และอธิบายว่าทาํไมราคาหุ้นของบริษัทถึงตก

ลงมากและการให้ใบสาํคัญแสดงสิทธ-ิESOP แก่กรรมการทั้งสองจะทาํให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและทาํอย่างอย่างไรให้

ราคาหุ้นสะท้อนความเป็นจริง  

คุณชินภัคร พรพิบูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต้องการที่จะทราบถึงผลงานและประวัติและวิสัยทศัน์ของกรรมการทั้ง

สองท่าน  ท่านจะทาํประโยชน์อะไรให้กับบริษัทรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท นอกจากน้ัน ยังต้องการทราบข้อมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเง่ือนไขการจ้างงานของกรรมการทั้งสอง 

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับผลงานของผู้บริหารทั้งสองท่านว่าต้ังแต่ท่านเข้ามาบริหารมีผลงาน

อะไรบ้าง และขอให้พิจารณาเร่ืองราคาการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซ่ึงต่างกับราคาการใช้สิทธิของ

ใบสาํคัญแสดงสทิธใินคราวที่แล้วที่กาํหนดไว้ในราคา 2.75 บาท 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่าใช้หลักการพิจารณาอย่างใดในการให้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP และ

เสนอให้เปล่ียนเง่ือนไขการใช้สทิธใิห้เฉล่ียไปเทา่ ๆ กนัตลอดห้าปี 

ประธาน ได้ช้ีแจงว่ากรรมการทั้งสองทา่นได้เข้ามาช่วยเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินทาํให้ลดดอกเบ้ียไปได้เกือบ

ร้อยล้านบาท และนโยบายการปรับเพ่ิมราคาขายของโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ 185 ราชดาํริ, ยูนิกซ์ และ

ซายร์ ซ่ึงจะทาํให้รายได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 600 ล้านบาทโดยนายจอห์นสนัจะเป็นผู้อธบิายต่อไป 

ประธาน ได้ช้ีแจงว่าประธาน และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนในการบริหารและไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจึงไม่มี

ส่วนในค่าตอบแทนส่วนน้ี ส่วนพนักงานท่านอื่นน้ันกไ็ด้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งราคาใช้

สทิธทิี่ให้แก่กรรมการทั้งสองกเ็ป็นธรรมเพราะไม่ได้ตํ่ากว่าราคาตลาด  

ประธาน ได้ขอให้นายจอห์นสนัอธบิายวิสยัทศัน์ต่อไป  

นายจอห์นสนั จึงขอใช้โอกาสน้ีในการช้ีแจงต่อที่ประชุม โดยนายจอห์นสันขอนาํเสนอข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา โดย

ในสบิสามปีที่ผ่านมาน้ัน บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่าน

มาที่นายจอห์นสันเข้ามารับหน้าที่ บริษัทมีกาํไรเติบโตข้ึนมาก นายจอห์นสันกล่าวว่าตนสามารถที่จะควบคุมกาํไร

ได้แต่ไม่สามารถควบคุมราคาหุ้นได้ และนายจอห์นสันขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าตั้งแต่วันที่ท่านได้มารับตาํแหน่ง 

สภาวการณ์ของบริษัทไม่อยู่ในสภาพดีนัก แต่ในแปดเดือนที่ผ่านมาน้ัน บริษัทมีกาํไรมาสอง ไตรมาสติดต่อกัน 

และในไตรมาสที่สามกจ็ะมีกาํไรเช่นเดียวกัน โดยในขณะน้ีอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเป็น 2.4 จาก 

4 ในอดีต โดยท่านได้ทาํงานหนัก มีการรีไฟแนนซ์เงินกู้ และมีการเปล่ียนแปลงราคาขายของโครงการ เช่น
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โครงการ 185 ราชดาํริเม่ือมีการปรับราคาข้ึนกยั็งสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์น้ันบริษัทได้ขายไปร้อย

ละ 90 แล้ว และหน้ีสินของโครงการเดอะริเวอร์กเ็หลือเพียงเจด็ร้อยห้าสิบล้านบาทจากสามพันสี่ร้อยล้านบาท 

เพราะมียอดขายที่เพ่ิมข้ึนและโอนกรรมสทิธิ์อย่างต่อเน่ือง ทาํให้บริษัทแขง็แกร่งมากข้ึนเพราะมีหน้ีน้อยลง 

นโยบายของบริษัทในขณะน้ีคือ การเกบ็เงินมัดจาํสูงกว่าโครงการอื่นๆ ในตลาดเพ่ือลดการเกง็กาํไร โดยโครงการ

เดอะริเวอร์น้ันมีการเกบ็มัดจาํถึงร้อยละ 40 

บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและผู้บริหาร และในขณะน้ีกาํลังสร้างแบรนด์และกาํหนดทศิทางของบริษัท 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีโครงการศูนย์การค้าแบบ Community Mall และอาคารสาํนักงานให้เช่า เช่น Vue Mall 

และ ปรีชาคอมเพลก็ซ์ ซ่ึงได้มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพ่ือที่จะได้รับรายได้อย่างต่อเน่ือง เพราะกระแส

รายรับน้ีมีความสาํคัญต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพราะว่าบริษัทยัง

มีขาดทุนสะสมอยู่จาํนวนหน่ึง และก่อนจะจ่ายได้บริษัทต้องมีกระแสรายรับที่ม่ันคงด้วย  

นายจอห์นสันยังช้ีแจงว่าบริษัทกาํลังจะมีเป้าหมายที่ใหญ่เพราะว่าจะมีการขอออกหุ้นกู้เพ่ือขยายโครงการของ

บริษัทต่อไปด้วย โดยบริษัทกมี็การเสาะหาโอกาสในการทาํธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทมีช่ือเสียงในโครงการ

ระดับสงู เช่น การมีที่ต้ังของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 น้ีบริษัท

กเ็น้นไปในเร่ืองของการปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นหลัก  

ประธาน ได้ช้ีแจงเสริมว่ากาํไรของบริษัทเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทยีบกับไตรมาสที่ผ่านมาและกับไตร

มาสเดียวกนัในปีก่อน  

คุณนุชได้ช้ีแจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องนาํเร่ืองโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญน้ันเน่ืองจากบริษัท

มีความจาํเป็นที่จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพ่ือออกหุ้นกู้อยู่แล้ว จึงนาํวาระโครงการ ESOP มานาํเสนอผู้ถือหุ้นใน

คราวเดียวกนั  

นายวิชา โชคพงพันธุ์ ได้แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่าต้องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชดาํริและขอเย่ียมชม

โครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุชได้ช้ีแจงว่าบริษัทกาํลังจะจัดการเย่ียมชมกิจการในเรว็ ๆ น้ีเพ่ือเย่ียมชมโครงการ

เดอะริเวอร์ โดยจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบต่อไป 

ผู้ถือหุ้นทา่นหน่ึงได้แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่าผลกาํไรของบริษัทน้ันดีข้ึนจริง แต่ทาํไมราคาหุ้นจึงลดลง 

นายจอห์นสันช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเป็นเร่ืองสาํคัญที่จะสื่อสารข่าวของบริษัทต่อสาธารณะ และบริษัทได้มีการจ้าง

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธส์องทา่นมาทาํหน้าที่ดังกล่าวแล้ว 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนายจอห์นสนัว่ากาํหนดระยะเวลาในการล้างหน้ีมีอย่างไร โดยนายจอห์นสันกไ็ด้ช้ีแจงว่าบริษัท

มีนโยบายที่จะสร้างความแข่งแกร่งทางด้านการเงินให้บริษัทอยู่แล้ว และได้มีการทาํรีไฟแนนซ์สาํหรับเงินกู้ที่มี
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อัตราดอกเบ้ียสูงและเงินกู้ที่มีเง่ือนไขไม่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ลดหน้ีโครงการเดอะรีเวอร์จากสามพันสี่ร้อย

ล้านบาทเป็นเจด็ร้อยห้าสบิล้านบาทในปัจจุบัน  

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ได้ให้คาํแนะนาํว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลกบันักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าหากมีการใช้วงเงินหุ้นกู้เตม็จาํนวนน้ันอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนจะเป็นเท่าไหร่ โดย

คุณนุชได้ช้ีแจงว่าบริษัทต้องการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ไว้ก่อน เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมสาํหรับการลงทุนในอนาคต 

การออกหุ้นกู้ในอนาคตจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆด้วย บริษัทจะออกหุ้นกู้ตามจาํนวนเทา่ที่จาํเป็นเทา่น้ัน  

ความเห็นของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษัทในคร้ังน้ีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

พร้อมหนังสอืเชิญประชุม และเหน็ชอบให้นาํเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ชอบด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

จาํนวน 89,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดง

สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ  1.67 บาท ต่อหุ้น (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อกาํหนดและเง่ือนไข

ของการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก) 

ทั้งน้ี ประธานเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ

มอบหมายมีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดง

สิทธิน้ี ตลอดจนมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสทิธดิังกล่าว  

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นฝากให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการปรับสิทธิของ RAIMON-W3 โดย

ประธาน ได้รับทราบและขอไปปรึกษากบัคณะกรรมการต่อไป 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่

เสนอทุกประการ และไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง คัดค้านการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงที่

ลงมติดังน้ี 
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 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธอิอกเสยีง 

อนุมัติ 1,350,035,626 98.2189 

ไม่อนุมัติ 24,339,276 1.7707 

งดออกเสียง 142,000 0.0103 

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสนัซ่ึงถือหุ้นของบริษัทอยู่จาํนวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

น้ีและไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่3. พิจารณาอนุมติัการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ

ของบริษทัที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของใบสําคญั

แสดงสิทธิทีอ่อกในครั้งนี้   

ประธานได้แจ้งว่าเน่ืองจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดใน

วาระที่ผ่านมา โดยได้รับเกนิกว่าร้อยละ 5 ของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ออกในคร้ังน้ี ดังน้ัน การจัดสรรใบสาํคัญ

แสดงสทิธดิังกล่าวให้แก่กรรมการทั้งสองทา่น จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล 

ท่านแรกคือ นายตนั ชิน กวาง จอหน์สนั กรรมการผู้อาํนวยการและกรรมการบริหารของบริษัท     ซ่ึงจะ

ได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ จาํนวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจํานวน 7 

คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 7 คร้ังในปีที่ผ่านมา 

ท่านที่สองคือ นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท ซ่ึงจะได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

จาํนวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี โดยนายลี 

เช เชง เอเดรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจาํนวน 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 6 คร้ังในปีที่

ผ่านมา 

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงประธาน กไ็ด้ให้ผู้

ถือหุ้นทา่นดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้อนุมัติการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP จาํนวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่

กรรมการรายที่จะได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคัญ

แสดงสทิธ-ิESOP ที่ออกในคร้ังน้ีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลดังน้ี  
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3.1 นายตนั ชิน กวาง จอหน์สนั 

มติทีป่ระชุม :  ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการ

จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้กับนายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้น

ซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงคัดค้านการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าวด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี  

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธอิอก

เสยีง 

อนุมัติ 1,351,100,627 98.2963 

ไม่อนุมัติ 23,316,175 1.6963 

งดออกเสียง 100,100 0.0072 

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซ่ึงถือหุ้นของบริษัทอยู่จาํนวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มี

ส่วนได้เสยีในวาระน้ีและไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3.2 นายลี เช เชง เอเดรียน 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการ

จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้กับนายลี เช เชง เอเดรียน ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือ

หุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละห้าของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงคัดค้านการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าวด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธอิอก

เสยีง 

อนุมัติ 1,363,912,817 98.2398 

ไม่อนุมัติ 24,336,385 1.7529 

งดออกเสียง 100,100 0.0072 
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วาระที ่4. พจิารณาอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธานแจ้งว่าเม่ือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของ

บริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว บริษัทจําเป็นจะต้องสาํรองหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังน้ัน  คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- 

บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจาํนวน 

89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท  และให้นําหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจํานวนสาํรองไว้เพ่ือ

รองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท

ตามโครงการ ESOP 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทมีอาํนาจพิจารณากาํหนด

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และดาํเนินการอื่นใดอันจาํเป็นและ

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้ตามที่เหน็สมควร รวมทั้งให้บริษัทสามารถดาํเนินการ   

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการใช้สิทธิของ

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าว โดยปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากน้ี เพ่ือความสะดวกในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัท ซ่ึงอาจมีการแก้ไขถ้อยคาํหรือข้อความ     

ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้      

มอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอาํนาจจากกรรมการดังกล่าวมี

อาํนาจในการแก้ไขถ้อยคาํ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคาํขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพ่ิม

ทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 

4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ข้ึนอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจาํนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.- บาท  และให้นําหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจํานวนสาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามที่เสนอทุก

ประการ ด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง 

อนุมัติ 1,365,128,417 98.3274 

ไม่อนุมัติ 23,220,785 1.6725 

งดออกเสียง 100 0.0000 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามการเพิม่ทุน

จดทะเบยีน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

เพ่ือให้สอดคล้องกับมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว ประธานได้ขอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิ ข้อ  4.  ให้เป็นดังน้ี 

 “ข้อ    4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,558,280,156.- บาท  

   แบ่งออกเป็น 4,558,280,156 หุ้น  

   มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท  

                                     โดยแยกออกเป็น 

   หุ้นสามัญ 4,558,280,156 หุ้น  

   หุ้นบุริมสิทธิ --- หุ้น”    

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ  4. ตาม

รายละเอยีดดังกล่าว 
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มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามที่เสนอทุกประการ 

ด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธอิอก

เสยีง 

อนุมัติ 1,365,128,527 98.3274 

ไม่อนุมัติ 23,220,675 1.6725 

งดออกเสียง 100 0.0000 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวาระน้ีให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณา 

โดยคุณนุชได้ช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับผลการดาํเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

และ/หรือ ชาํระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือ

คืนเงินต้นคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย

หุ้นกู้น้ันๆ 

วงเงิน : ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตรา

แลกเปล่ียนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน
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โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจาํกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่     

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุน

อื่นใดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้ประกาศกําหนด ไม่ว่า          

ทั้งจาํนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/

หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กไ็ด้ และสามารถออกและเสนอ

ขายแยกต่างหากจากกนักไ็ด้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้

ถือหุ้นกู้เดิม ซ่ึงตราสารน้ันๆ กาํลังจะครบกาํหนดชําระคืนหรือถูกไถ่

ถอนคืนก่อนกาํหนด ทั้งน้ี โดยปฏบัิติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 

หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่

เกี่ยวข้อง 

อายุ : ไม่เกนิ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้  

อตัราดอกเบี้ ย : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตาม

ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวน้ัน ทั้งน้ี โดยปฏบัิติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ

อนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก า ร ไ ถ่ ถ อ น

ก่อนครบอายุ 

: ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ

กาํหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ

กาํหนด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน

แต่ละคราว โดยปฏบัิติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง 

เงือ่นไขพเิศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชาํระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่

ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ 

ตามจาํนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชาํระคืน 

เงือ่นไขอื่น : ข้อกาํหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่

จะออกในแต่ละคร้ัง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา

ดอกเบ้ีย การแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ

จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาํหนด และการจด

ทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอาํนาจของคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะ

ได้พิจารณาและกาํหนดต่อไป 
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และให้มอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ

กาํหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดและเง่ือนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง การแต่งตั้งผู้จัดจาํหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การ

เข้าทาํและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอาํนาจทาํ

การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดทาํและย่ืนคาํขอและ

เอกสารต่างๆ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการดาํเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้และการดาํเนินการใดๆ อันจาํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ ให้สาํเร็จ

ลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้าน

บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจาํนวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด้ โดยอายุหุ้นกู้ที่เสนอ

ขายในแต่ละคราวอายุไม่เกนิ 5 ปี ตามรายละเอยีดข้างต้น 

นายสพุจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ค่าเงินหรือไม่ โดยคุณนุชได้ตอบคาํถามว่าหากบริษัทออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทกจ็ะต้องมีการ

ป้องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซน็ต์โดยคิดราคาของการป้องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบ้ียด้วย พร้อมทั้ง

เปรียบเทยีบต้นทุนดังกล่าวกบัหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มค่าหรือไม่ก่อนออกด้วย  

ผู้ถือหุ้นทา่นหน่ึงได้สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรทต้ิงเท่าไหร่ และอัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไหร่ โดย

คุณนุชได้ตอบว่าขณะน้ีกาํลังดาํเนินการจัดทาํเรทติ้ ง และขณะน้ียังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะนาํเงินที่ได้จากการ

ออกหุ้นกู้ไปใช้เพ่ืออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้อยู่ในอตัราประมาณร้อยละ 6  

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าขณะน้ีบริษัทมีหุ้นกู้อยู่เท่าไหร่ คุณนุชตอบว่าบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้และการขอ

อนุมัติออกหุ้นกู้ในคร้ังน้ีเป็นการเตรียมพร้อมสาํหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ช้ีแจงว่าวงเงินกู้

ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ห้าพันกว่าล้านบาท และผู้ถือหุ้นได้แนะนาํว่าบริษัทควรคาํนวณว่าต้นทุนทางการเงินของ

บริษัทในแต่ละปีเป็นเทา่ไหร่  

ทา่นผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิ

ในการจองซ้ือหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอนาํเร่ืองดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและ

การออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศกต้็องพิจารณาถึงต้นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอกีคร้ังก่อนตัดสนิใจ 

มีผู้ถือหุ้นได้แนะนาํว่าควรมีการระบุเร่ืองคะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม

คร้ังหน้าด้วย 
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มติทีป่ระชุม :   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงที่ลง

มติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธอิอก

เสยีง 

อนุมัติ 1,364,871,754 98.3025 

ไม่อนุมัติ 23,567,975 1.6974 

งดออกเสียง 100 0.0000 

 

วาระที ่7.  พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

 ท่านผู้ถือหุ้นได้แนะนําว่าขอให้คุณลี เช เชง เอเดรียน แสดงวิสัยทัศน์ในวันเย่ียมชมกิจการของ

บริษัทที่จะจัดข้ึนที่โครงการเดอะริเวอร์  

 หลังจากน้ัน ที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้

การสนับสนุนกจิการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.30 น. 

 

 

       ลงช่ือ             ประธานที่ประชุม 

            (นายประดิษฐ์ ภัทรประสทิธิ์) 

 

ลงช่ือ                                    ผู้จดบันทกึการประชุม 

            (นายสวิุชชา เนติวิวัฒน์) 
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