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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2(ก) 

 

รายละเอียดเบื้ องตน้โครงการออกใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามญั 

เพือ่เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน  

ของ บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

 

หวัขอ้ รายละเอียด 

วตัถุประสงคแ์ละ

ความจ าเป็นในการ

ออกเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ซ่ึง

เป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส  าคัญต่อการด ารงอยู่อย่างย่ังยืนของบริษัทฯ และ

การผลักดันการเติบโตในอนาคต ให้ปฏบิัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้ง

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้

ปฏบิัติหน้าที่อย่างเตม็ที่ เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นในระยะยาว  

 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในคร้ังนี้  นอกจากจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว ยังท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ือใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนอกีด้วย  

ผูเ้สนอขาย

หลกัทรพัย ์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ประเภทของ

หลกัทรพัย ์

ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ  

ชนิด ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุช่ือผู้ถือและไม่สามารถ

โอนเปล่ียนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

อายขุองใบส าคญั

แสดงสิทธิ-ESOP 

5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP  

จ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ-ESOP ที่

ออกและเสนอขาย 

89,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2556 จ านวน 3,575,424,125 หุ้น 

ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย 

0 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน คือ นายตัน ชิน กวาง จอห์น

สนั และนายลี เช เชง เอเดรียน โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซ้ือหลักทรัพย์ 

จ านวนหุน้สามญัที่

ออกเพือ่รองรบัการ

ใชส้ิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ-ESOP  

89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของ

จ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2556 จ านวน 

3,575,424,125 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ

แสดงสทิธ-ิESOP ให้แล้วเสรจ็ตามอายุของใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP 
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หวัขอ้ รายละเอียด 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP  1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอตัราการใช้สทิธิ

อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสทิธ)ิ 

ราคาใชส้ิทธิทีจ่ะซ้ือ

หุน้ 

1.67 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดร้อยละ 25.00 โดยค านวณจาก

ราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ในช่วงระยะเวลา 15 วันท า

การ ถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในคร้ังน้ี (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กนัยายน 

2556) ซ่ึงเท่ากบั 1.34 บาทต่อหุ้น (โดยราคาใช้สทิธอิาจเปล่ียนแปลงในภายหลัง

ตามเงื่อนไขการปรับสทิธ)ิ  

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบส าคัญ

แสดงสทิธ-ิESOP  

ระยะเวลาการใช้

สิทธิ 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP สามารถใช้สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธไิด้ในวันท า

การสดุท้ายของทุกเดือน (วันก าหนดการใช้สทิธิ) ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง

สทิธ-ิESOP โดยวันก าหนดใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายจะตรงกบัวันที่ใบส าคัญแสดงสทิธิ-

ESOP มีอายุครบ 5 ปี  

 

ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวัน

ก าหนดการใช้สทิธิเป็นวันท าการก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้  ระยะเวลา

แสดงความจ านงในการใช้สทิธจิะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้

สิทธิ และส าหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน

ก าหนดการใช้สทิธ ิ

การอนุมติัเพือ่

จดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ-ESOP 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ของบริษัทฯคร้ังนี้  ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน คือ 

นายประดิษฐ์ ภัทรประสทิธิ์ นายกติติ คชนันทน์ และนายลี เช เตก็ ไลโอเนล โดย

ไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP ที่ออกและเสนอขาย

ในคร้ังน้ี เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทฯ  รายใดจนเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน 

รายนั้น ได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกนิกว่าร้อยละ 5.00 ของจ านวนใบส าคัญแสดง

สทิธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็น

รายบุคคล และผู้ที่มีส่วนได้เสยีจะไม่มีสทิธใินการออกเสยีงลงมติดังกล่าว 

ระยะเวลาและ

สดัส่วนการใชส้ิทธิ 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP สามารถใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันท า

การสดุท้ายของทุกเดือน (วันก าหนดการใช้สทิธิ) โดยจะใช้สทิธไิด้ตามจ านวนที่

ก าหนดดังนี้  

ปีที่ 1 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สทิธ-ิESOP สามารถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 50.00 ของจ านวนที่ได้รับการ

จัดสรร  
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หวัขอ้ รายละเอียด 

ปีที่ 2 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สทิธิ-ESOP สามารถใช้สทิธิได้ไม่เกนิอกีร้อยละ 12.50 ของจ านวนที่ได้รับ

การจัดสรร  

ปีที่ 3 ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สทิธิ-ESOP สามารถใช้สทิธิได้ไม่เกนิอกีร้อยละ 12.50 ของจ านวนที่ได้รับ

การจัดสรร  

ปีที่ 4 ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สทิธิ-ESOP สามารถใช้สทิธิได้ไม่เกนิอกีร้อยละ 12.50 ของจ านวนที่ได้รับ

การจัดสรร  

ปีที่ 5 ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สทิธิ-ESOP สามารถใช้สทิธิได้ไม่เกนิอกีร้อยละ 12.50 ของจ านวนที่ได้รับ

การจัดสรร  

 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP ไม่ใช้สทิธิในแต่ละคร้ัง หรือใช้สิทธิไม่

ครบตามจ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ สามารถน าสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในคร้ัง

ต่อไปได้ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP เว้นแต่เมื่อพ้นก าหนดการใช้

สทิธคิร้ังสดุท้าย ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP จะไม่สามารถใช้สทิธไิด้อกี 

 

หากการใช้สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP คร้ังใดจะท าให้เกดิเศษหุ้นที่ไม่ถึง

จ านวนเตม็ของหน่วยการซ้ือขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ให้ปัดส่วนที่ท าให้เกดิเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา

การใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

ตลาดรองของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ-

ESOP  

บริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ตลาดรองของหุน้

สามญัทีเ่กิดจากการ

ใชส้ิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิ-ESOP  

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP ในคร้ัง

นี้  เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

นายทะเบยีนของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ-

ESOP  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

หลกัเกณฑก์าร

จดัสรร 

1.  บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP จ านวน 89,000,000 

หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  ณ วันที่ออก

และเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP   

 

- 3 -



 

หวัขอ้ รายละเอียด 

2.  ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ณ วันที่ท าการจัดสรร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็น

ผู้ก าหนดรายช่ือ และ/หรือ คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ-

ESOP ที่แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร รวมถึงเป็นผู้พิจารณาเหตุผล ความ

จ าเป็นและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรในคร้ังน้ี 

3. จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ได้รับในแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้  ขึ้ นอยู่กับ

ต าแหน่ง อายุงาน และศักยภาพที่จะท าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ  

4. ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายต่อ

กรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อก าหนดและเงื่ อนไขที่ไม่ดีไปกว่า

ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายต่อ

ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน  

คุณสมบติัของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ/หรือ พนกังาน

ทีม่ีสิทธิทีจ่ะไดร้บั

การจัดสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ-ESOP  

1. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่จัดสรร

ใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP 

2.  เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับคัดเลือกซ่ึงท าประโยชน์

ให้แก่บริษัทฯ  

เงือ่นไขส าหรบัการ

ใชส้ิทธิ 

1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP จะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ในวันก าหนดการใช้สทิธนิั้นๆ 

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม เจบ็ป่วยอย่างร้ายแรง 

หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่ นใดที่

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์ 

หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ-

ESOP แทนกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของ

ใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP ที่ได้รับการจัดสรรน้ัน 

3. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุ หรือครบ

วาระในการด ารงต าแหน่ง (แล้วแต่กรณี) หรือการพ้นสภาพจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานน้ัน เป็นผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

อ านาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือการโอนย้ายตามค าสั่งของบริษัทฯ หรือการ

ปรับโครงสร้างองค์กร หรือการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ก่อนวันครบ

ก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ

พนักงานรายน้ัน ยังคงมีสทิธิที่จะใช้สทิธิตามจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP 

ได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP ที่ได้รับการจัดสรร 
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หวัขอ้ รายละเอียด 

4. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ด้วยความ

สมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่ก าหนดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้าง

โดยมีความผิด ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะไม่สามารถใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ได้รับการจัดสรรอีก และผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิ-ESOP ต้องคืนใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที ทั้งนี้  บริษัทฯ สามารถน าใบส าคัญ

แสดงสทิธ-ิESOP ดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ

พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก  าหนด ภายใต้อ านาจของ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  

 กรณีบุคคลที่มีสทิธไิด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP พ้นสภาพจาก

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากเหตุผล

อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ถึง 4 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น

ผู้พิจารณาการใช้สทิธเิป็นรายกรณีไป 

เงือ่นไขเพิม่เติม

ส าหรบักรณีทีบ่ริษทั

ประสงคจ์ะน า

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ทีเ่คยเสนอขายแลว้

มาจัดสรรใหม่  

บริษัทฯ จะน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 เพ่ือพิจารณา

อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถน าใบส าคัญแสดงสทิธิซ่ึงกรรมการได้ส่งมอบคืนให้แก่

บริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือพนักงาน ด้วยความสมัครใจ หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก มาจัดสรร

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้   

1. ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับ

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP รวมแล้วเป็นจ านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังน้ีภายหลังการจัดสรร 

ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องเรียก

ประชุมผู้ถอืหุ้นอกีคร้ัง  

2.  ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่

พนักงานรายใด อันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับการจัดสรรใบส าคัญ

แสดงสทิธิ-ESOP รวมแล้วเป็นจ านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังน้ี ก่อนการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่เคย

เสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขอมติอนุมัติ

ให้บริษัทฯ น าใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือ

พนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสอืนัดประชุม และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการการกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย
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หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 

2551 รวมทั้งประกาศ หรือข้อก าหนดอื่นที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือใช้แทนประกาศ

ฉบับดังกล่าว  

การปรบัสิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ-

ESOP  

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธิ เมื่อเกดิเหตุการณ์

ดังต่อไปนี้  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP 

ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1.   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นใดๆ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่

ออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้นน้ัน ต ่า

กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

4. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ

หุ้น 

5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกนิกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ

หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี

ใดๆ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกบั (1) – (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธติามใบส าคัญ

แสดงสทิธ-ิESOP ด้อยไปกว่าเดิม 

เงือ่นไขอ่ืนๆ 

 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคัญ

แสดงสทิธิ-ESOP โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการ

ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP ในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถงึการน าหุ้นสามัญที่

ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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 รายช่ือคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP มีดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนทีไ่ดร้บั 

การจัดสรร 

(หน่วย) 

รอ้ยละของจ านวนที่

จะออกและเสนอ

ขาย 

นายตนั ชิน กวาง จอห์น

สนั 

กรรมการผู้อ านวยการและ

กรรมการบริหาร 

44,500,000 50.00 

นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหาร 44,500,000 50.00 

หมายเหต ุจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ-ิESOP ที่จะออกและเสนอขายในคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 89,000,000 หน่วย 

 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานที่ไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP 

เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP ทั้งหมด มีดงันี้  

 

1. นายตนั ชิน กวาง จอหน์สนั ด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

จ านวนทีไ่ดร้บัการ

จดัสรร 

: 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ-

ESOP ที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  

ผลประโยชนค์ านวณ

เป็นตวัเงิน* 

: ไม่สามารถค านวณได้ เน่ืองจากราคาใช้สิทธิที่ 1.67 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคา

ตลาดที่ 1.34 บาทต่อหุ้น โดยค านวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 

วันท าการ ถงึวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในคร้ังน้ี 

ความเห็นของคณะ 

กรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 

: นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน เป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นตัวจักรส าคัญของ

บริษัทฯ นอกเหนือจากงานประจ าในฐานะผู้บริหารระดับสงูแล้วนั้น นายตัน 

ชิน กวาง จอห์นสันได้ท าการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในให้มีความทันสมัย 

รวมถึงก าหนดระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดการพัฒนาและ

เติบโตย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นก าลังส าคัญที่ช่วยผลักดันบริษัทฯ ให้มีความม่ันคง

แขง็แรงอย่างย่ังยืน นอกเหนือไปจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น นายตัน ชิน กวาง 

จอห์นสนัยังมีความสมัพันธอ์ันดี และได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่และ

คณะกรรมการบริษัทฯ อกีด้วย 

ก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั ได้

สั่งสมประสบการณ์ที่ได้มาจากธุรกจิช้ันน าของโลกในด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

และวานิชธนกจิ อาทเิช่น JP Morgan, UBS Warburg, Macquarie, BNP Paribas 

Capital เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับภาครัฐต่าง ๆ ในอาเซียน 

ธนาคาร และที่ปรึกษาธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ด้านการเงิน

การธนาคารที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปีจากเมืองส าคัญต่าง ๆ ของโลกทั้งใน

อาเซียน ฮ่องกง และนิวยอร์ก  

ด้วยประสบการณ์ข้างต้น สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯได้

ดังต่อไปนี้  
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 ด้วยประสบการณใ์นการท างานท าให้นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั ได้มี

โอกาสรู้จักนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสงูขององค์กร

ช้ันน าทั่วโลก รวมถึงได้รับโอกาสเข้าถึงผู้มีส่วนหลักในการตัดสินใจ

และครอบครัวกลุ่มฐานะทางการเงินมั่งคั่ง ซ่ึงได้ส่งเสริมและสนับสนุน

โอกาสในการขายส าหรับลูกค้าต่างประเทศที่มีก าลังซ้ือสูง เน่ืองจาก

คอนโดมิเนียมของบริษัทฯจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับบน 

 ช่วยให้บริษัทมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้ น ด้วยต้นทุนทาง

การเงินที่ต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯเคยได้รับในอดีต ผ่านทาง

โครงสร้างเงินทุนที่มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 ด้วยประสบการณ์ด้านการควบรวมกิจการที่ผ่านมาจะช่วยเปิดโอกาส

ในการลงทุนให้แก่บริษัทฯในอนาคต ซ่ึงจะไม่จ ากัดเพียงแค่การ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยระดับบนในประเทศไทยอย่างเดียว

อกีต่อไป โดยจะเพ่ิมโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือตอบรับ

กบัโอกาสในการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ที่ก าลังจะเกดิขึ้นใน

ปี 2558 

 สิ่งส าคัญมากไปกว่านั้น ทักษะในการบริหารงานในฐานะผู้บริหาร

ระดับสูงในองค์กรใหญ่ๆ ที่ผ่านมาของนายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน 

จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรุ่นต่อไปของบริษัทฯ ให้มี

ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึง

เหน็สมควรที่จะเสนอใบส าคัญแสดงสิทธิให้กับ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน 

เพ่ือเป็นแรงจูงใจที่จะปฏบิัติงานอยู่กบับริษัทฯ ในระยะยาว อกีทั้งเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมให้มีส่วนรวมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ปฏบิัติ

หน้าที่อย่างเตม็ที่ เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ในระยะยาว 

จ านวนครั้งทีเ่ขา้

ประชุมกรรมการในปี 

2556 (ไดร้บัการ

แต่งตั้งเมือ่วนัที ่1 

กุมภาพนัธ ์2556) 

: 7/7 คร้ัง 

หมายเหต ุ* พิจารณาจากผลต่างของราคาตลาด และราคาใช้สทิธ ิ
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2. นายลี เช เชง เอเดรียน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

จ านวนทีไ่ดร้บัการ

จดัสรร 

: 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP 

ที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  

ผลประโยชนค์ านวณ

เป็นตวัเงิน* 

: ไม่สามารถค านวณได้ เน่ืองจากราคาใช้สทิธทิี่ 1.67 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคาตลาด

ที่ 1.34 บาทต่อหุ้น โดยค านวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการ 

ถงึวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในคร้ังน้ี 

ความเห็นของคณะ 

กรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 

: นายลี เช เชง เอเดรียน เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯซ่ึงมีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท ์และพ้ืนที่ให้เช่าเชิง

พาณิชย์ โดยหนึ่งในความส าเรจ็นั้นคือ Klapson Boutique Hotel ซ่ึงเป็นโรงแรมที่

ประสบความส าเรจ็อย่างมากในประเทศสิงค์โปร์ โดยได้รับรางวัลโรงแรมบูติค

ยอดเย่ียมแห่งปี 2555 ทั้งน้ี ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของนายลี เช เชง 

เอเดรียน จะเป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญต่อการด าเนินของบริษัทฯในอนาคต

ดังต่อไปนี้   

 ช่วยเปิดโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงการที่ ก่อให้เกิดรายได้อย่าง

สม ่าเสมอ (Income generating assets) ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง

ของกระแสเงินสดรับและรายได้ให้แก่บริษัทฯในอนาคต 

 จากความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์ ท าให้นายลี เช 

เชง เอเดรียน มีความสมัพันธ์ที่ดีอย่างมากกับสถาบันการเงินช้ันน าของ

ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก

สถาบันการเงินดังกล่าว ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต ่ากว่าต้นทุนทาง

การเงินที่บริษัทฯเคยได้รับในอดีต 

 นายลี เช เชง เอเดรียน เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นนักธุรกิจที่ประสบ

ความส าเร็จของประเทศสิงคโปร์ ด้วยสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ นั้น ได้ช่วยเพ่ิมโอกาสในการ

ขาย และช่องทางการตลาดใหม่ๆให้แก่บริษัทฯ โดยในเดือน มิถุนายน 

2556 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้น าโครงการที่มีอยู่ไปเปิดตัวในประเทศสิงค์

โปร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ดังนั้ น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึง

เหน็สมควรที่จะเสนอใบส าคัญแสดงสทิธิให้กบั นายลี เช เชง เอเดรียน เพ่ือเป็น

แรงจูงใจที่จะปฏบิัติงานอยู่กบับริษัทฯ ในระยะยาว อกีทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

มีส่วนรวมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เตม็ที่ เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ในระยะยาว 

จ านวนครั้งทีเ่ขา้ประชมุ

กรรมการในปี 2556 

(ไดร้บัการแต่งตั้งเมือ่

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์

2556) 

: 4/6 คร้ัง 
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หมายเหต ุ* พิจารณาจากผลต่างของราคาตลาด และราคาใช้สทิธ ิ

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้

เนือ่งจากการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิ-ESOP 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ไม่มี เน่ืองจากราคาใช้สทิธทิี่ 1.67 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคาตลาดที่ 1.34 บาท

ต่อหุ้น โดยค านวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการ ถึงวันที่

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในคร้ังน้ี 

 2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ทั้งหมดที่

จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญที่จัดไว้

รองรับจ านวน 89,000,000 หุ้น จะมีผลท าให้ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการ

ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้อยละ 2.43 ของส่วนแบ่งก าไร

หรือสทิธใินการออกเสยีงเดิม โดยค านวณเปรียบเทยีบกบัจ านวนหุ้นที่ออกและ

จ าหน่ายแล้ว จ านวน 3,575,424,125 หุ้น 

Control Dilution = จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในคร้ังน้ี / (จ านวนหุ้น

ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในคร้ังน้ี) 

 = 89,000,000 / (3,575,424,125 + 89,000,000) 

 = ร้อยละ 2.43 
 

การใหค้วามช่วยเหลือจาก

บริษทัในการจัดหาแหล่ง

เงินทุนแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ/หรือ พนกังาน และผูร้บั

ช่วงซ้ือหลกัทรพัย ์

- ไม่มี - 

สิทธิของผูถ้อืหุน้ในการ

คดัคา้นการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP 

ทีจ่ะซ้ือหุน้ทีเ่สนอขายต่อ

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังาน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง 

การเสนอขายหลกัทรพัยที์่

ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ

พนกังาน ฉบบัลงวนัที ่15 

ธนัวาคม 2551 

1. ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง 

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 

15 ธันวาคม 2551 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่า

ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

คัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP ดังกล่าว 

 2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 

เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP  ให้แก่

กรรมการ พนักงาน ผู้บริหารและหรือ พนักงาน เฉพาะรายใดเกนิกว่าร้อยละ

ห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ-ESOP ในคร้ังนี้  จะต้องได้รับอนุมัติส าหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล และต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 

และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงคัดค้านมติดังกล่าว 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2(ข) 

 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 25 กนัยายน 2556 

 

ข้าพเจ้า บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 11/2556 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันพุธที่ 25 กนัยายน 2556 เวลา 18.30 น. เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปน้ี 

 

1.  การเพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน  

4,469,280,156 บาท แบ่งออกเป็น 4,469,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 4,558,280,156 

บาท แบ่งออกเป็น 4,558,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 

89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น 89,000,000 บาท  

 

2.  การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวน  89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 

89,000,000 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ  

 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร  

จดัสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุน้  

(บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือและ

ช าระเงินค่าหุน้ 

จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอ

ขายแก่กรรมการ ผู้ บ ริหาร 

และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท

ฯ  

89,000,000 - -  จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือ พนักงานของบริษัท 

โดยไม่คดิมูลค่า 

-  ราคาการใช้สิทธ ิ1.67 บาท

ต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธ ิ

เท่ากบั ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 

หน่วย : หุ้นสามญั 1 หุ้น) 

ตามเอกสารแนบ 

รายละเอยีดเบื้องต้น

โครงการออกใบส าคญั

แสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ือเสนอขาย

แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือ พนักงาน 

ของบริษัท ไรมอน 

แลนด ์จ ากดั 

(มหาชน) 

 

2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน้ 

 การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนักงาน  ในกรณีการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสิทธคิร้ังใด ท าให้เกดิเศษหุ้นที่ไม่ถึงจ านวนเตม็ของหน่วยการซื้ อ

ขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้ปัดส่วนที่ท า

ให้เกดิเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สทิธใินช่วงระยะเวลาการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

 

2.3 จ านวนหุน้คงเหลือที่ยงัมิไดจ้ดัสรร 

 - ไม่มี -                 
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3.  ก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมติัการเพิม่ทุน / จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/ 2556 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โดย 

 ก าหนด วัน ปิดส มุดทะ เ บียนพักการ โอน หุ้น เ พ่ือสิทธิ ในการ เ ข้ า ร่ วมประ ชุม ผู้ถื อ หุ้นตั้ งแ ต่ วันที่

................................. จนกว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือ

ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปิีดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วันท าการถัดจาก

วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น) 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้งและเงือ่นไขการขออนุญาต 

 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสทิธขิองกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน เข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 

5. วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนและการใชเ้งินทุนในส่วนที่เพิม่ 

 เพ่ือรองรับการใช้สทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธทิี่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ  

 เพ่ือใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

 

6.  ประโยชนที์่บริษทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 เป็นแรงจูงใจกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ และมีความส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินธุรกจิและการขยายธุรกจิ 

 

7. ประโยชนที์่ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้และ

ส ารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีก าไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม 

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปัน

ผล กจ็ะมีสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

 โครงการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ

บริษัทฯ มีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏบัิติหน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้ น อันจะมีส่วนช่วยต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและเพ่ิม

ผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นในที่สดุ 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรบัผูถ้ือหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่

ทุน 

- ไม่มี -  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิม่ทุน/ จัดสรรหุน้เพิม่ทุน  

การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท 25 กนัยายน 2556 

2. วันก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น (Record Date) 10 ตุลาคม 2556 

3. วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น 

11 ตุลาคม 2556 

4. วันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2556 1 พฤศจิกายน 2556 

5. วันน ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

กระทรวงพาณชิย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

6. วันที่จัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือ พนักงาน 

คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบ

อ านาจจากคณะกรรมการจะ

พิจารณาก าหนดวันออกและเสนอ

ขายภายใน 1 ปีหลังได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

     

                                        (นางสาวนุช  กลัยาวงศา) 

                        กรรมการ 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

 

ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นตวัแทน 

ในการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2556 

 

ช่ือ นายกติติ คชนันทน ์

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 61 ปี 

ทีอ่ยู่ 293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ  

กรุงเทพมหานคร 10300 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม 

วาระทีพ่จิารณาในการประชุม

วิสามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2556 

- ไม่มี - 
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ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นตวัแทน 

ในการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2556 

 

ช่ือ นายจิราวฒิุ คุวานันท ์

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 53 ปี 

ทีอ่ยู่ 248/106 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  

กรุงเทพมหานคร 10700 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม 

วาระทีพ่จิารณาในการประชุม

วิสามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2556 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 

 

ขอ้บงัคบับริษทัทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่

วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท  

  การประชุมผู้ถอืหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถอืหุ้นรวมกนั

นับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่า 

25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกนั

ท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุ

เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มกีาร

ประชุมผู้ถอืหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนัได้รับหนังสอืจากผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน 

เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ซ่ึงสถานที่ที่ประชุมน้ัน อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น

นอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกไ็ด้ 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดย

ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง

ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย

กว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ต้องมีผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถอืหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณทีี่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถอืหุ้นคร้ังใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถอืหุ้น 

ซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นได้เรียกนัด

เพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผู้ถอืหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนในการ

ประชุมกไ็ด้ หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้อง

เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
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  หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ 

ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณทีี่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้

ถอืหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณปีกติ ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

  (2) ในกรณดีังต่อไปนี้  ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอื

หุ้น  ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

   (ข) การซ้ือหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน

ที่ส าคัญ 

   (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 

   (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

   (ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 

   (ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

   (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 40. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 

  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

  (6) กจิการอื่น ๆ 

 

- 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏบิัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏบัิติที่ดี ซ่ึงจะ

เป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดขึ้ นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นยึดถือ

ปฏบัิติต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏบัิติที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอ

สงวนสทิธทิี่จะผ่อนผันการย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมแต่

ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุน้ที่มีสญัชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(ก) หนังสอืรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสอืรับรองนิติบุคคล 

(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้    ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้ นในต่างประเทศควรมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม

ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
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Enclosure No. 7 

หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
      being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง ดงัน้ี  
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 

   หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
  preference share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1)   นายกิตติ คชนนัท ์ อาย ุ      61 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      293/1                                 
       Name Mr. Kitti Gajanandana age   61 years, residing at no.  293/1 

ซอย            มิตรอนนัต ์   ต าบล/แขวง ถนนนครไชยศรี  อ าเภอ/เขต  ดุสิต  

Soi           Mitra-a-nand  Tambol/Khwaeng Thanon Nakornchaisri Amphur/Khet   Dusit 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10300                        หรือ 
Province Bangkok  Postal Code                         10300                             , or 

  (2)   นายจิราวฒิุ คุวานนัท ์ อาย ุ 53 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 248/106  
       Name   Mr. Jirawud Kuvanant age 53 years, residing at no.            248/106 

ถนน จรัญสนิทวงศ ์  ต าบล/แขวง บางพลดั อ าเภอ/เขต บางพลดั  
Road Charansanitwong Tambol/Khwaeng Bangphlat Amphur/Khet Bangphlat 
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10700 หรือ 
Province Bangkok  Postal Code                              10700                          , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
        Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

คร้ังท่ี 1/2556     ในวนัศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2556          เวลา 10.00 น. 
No.  1/2013     on Friday, 1 November 2013       at 10.00 a.m. 

ณ โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ 494 ถ.ราชดาริ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Bangkok 10330 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

       วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 
 Agenda No. 1         To certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders 

          (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วำระที่ 2  พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญให้แก่กรรมกำรของบริษัทตำมโครงกำร ESOP 
 Agenda No. 2  To consider and approve for the issue and offer of Warrants to the Directors of the Company under 

ESOP Project. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

          วำระที่ 3             พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่กรรมกำรของบริษัทที่มีสิทธิได้รับกำร
จัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเกนิกว่ำร้อยละ 5 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี ้

 Agenda No. 3 To consider and approve for the Company to allot the warrants to buy ordinary shares to the Directors 

being entitled to be allocated more than 5% of the amount of the Warrants to be issued in this occasion 

 

3.1   เห็นดว้ยกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้รรมการทั้งสองรายตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
      Approve for allotment of the Warrants to the two Directors as proposed by the Board of Directors  

      3.2  เห็นดว้ยกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้รรมการบางราย ดงัน้ี /  
 Approve for allotment of the Warrants to certain Director as follows: 
 1. นายตนั ชิน กวาง จอห์นสัน (Mr. Tan Chin Kwang Johnson) 
   เห็นดว้ย  คดัคา้น    งดออกเสียง 
           Approve     Disapprove       Abstain  
 2. นายลี เช เชง เอเดรียน (Mr. Lee Chye Cheng Adrian) 
   เห็นดว้ย  คดัคา้น    งดออกเสียง 
           Approve     Disapprove       Abstain  

 

    วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนและกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุน 
Agenda No. 4  To consider and approve for increasing the registered capital and alloting capital increase ordinary 

shares.  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

    วำระที่ 5  พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพือ่ให้เป็นไปตำมกำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 
Agenda No. 5  To consider and approve for an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in 

line with the increase of the registered capital.  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

    วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
Agenda No. 6  To consider and approve for debenture issuance plan. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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  วำระที่ 7 พจิำรณำอืน่ๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 7  Other matter (if any)   

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as 

a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ได้
กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหตุ 
Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Raimon Land Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั 
กรุงเทพฯ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
 

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013, on Friday, 1 November 2013 at 

10:00 a.m. at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 
     

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                      Approve                    Disapprove     Abstain 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                      Approve                    Disapprove     Abstain 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                      Approve                    Disapprove     Abstain 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                      Approve                    Disapprove     Abstain 
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 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                      Approve                  Disapprove     Abstain  

 

     วาระท่ี                                                          เร่ือง    เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
        Agenda No.          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
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