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บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2556 
__________________________________________________ 

เวลำและสถำนที ่

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ 
โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เริม่กำรประชุม 

 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 444 คน  นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 
1,388,439,829 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,575,424,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  ประธานได้
กล่าวเปิดการประชุมและแนะน าคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
ดังต่อไปนี้  

 คณะกรรมการของบริษัท 

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท 

2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการ  

3. นางสาวนุช กลัยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4. นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริษัท 

5. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการบริษัท 

6. นายกติติ คชนันทน์ กรรมการบริษัท กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายจิรวุฒิ คุวานันท ์กรรมการบริษัท กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ียังมีกรรมการอกีสองทา่นซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันน้ีได้คือ นายลี เช เตก็ ไลโอเนล 
และ นายเจสนั โกะ๊ เชง็ เหว่ย 

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3

- 2 - 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

: [- ไมมี่ -] 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : [- ไมมี่ -] 

ข้อพพิาททางกฎหมาย : [- ไมมี่ -] 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชมุคณะกรรมการบริษัท  11/12 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ 

1. ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คือ คุณจิรยง อนุมานราชธน  

2. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสวิุชชา เนติวิวัฒน์และคุณศักดิ์ชัย วิรุฬชีว  

โดยประธานได้ช้ีแจงเกี่ยวกบัข้ันตอนการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระว่า การลงคะแนนเสียงจะใช้
วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ชอบ และของดออกเสียงในการลงมติ
ของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับใบลงคะแนนที่ใช้ส าหรับการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าว
ก่อนการประชุมจะเร่ิมต้น 

ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะ
ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ชอบ หรือของดออกเสียงในการลง
มติส าหรับวาระต่าง ๆ ยกมือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเกบ็ใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่
คัดค้านหรือไม่เหน็ชอบ หรืองดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่าน้ัน
ลงมติเหน็ชอบในวาระน้ัน  

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่
เหน็ชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวน้ันไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเหน็ชอบในวาระน้ัน ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเหน็คัดค้าน 
หรือไม่เหน็ชอบ หรือแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ หรืออนุมัติ
เป็นเอกฉันทต์ามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี โดยระบุความประสงค์ให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวน้ัน บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน
การประชุม และจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่บันทกึไว้ในคอมพิวเตอร์มารวมกับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซ่ึงออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอยีดตามที่ประธานได้ช้ีแจงข้างต้น  

วำระที ่1. พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2556 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

ประธานได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ที่ได้
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ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2556 ดังกล่าวในเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอกีทางหน่ึง  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ที่ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทกึค าถามค าตอบ โดยประธาน
ได้มอบหมายให้คุณนุช กลัยาวงศาเป็นผู้ช้ีแจงเร่ืองดังกล่าว  

คุณนุชได้ช้ีแจงว่ารายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นฉบับที่บริษัทน าส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่
ประชุมซ่ึงไม่ได้มีการจดค าถามและค าตอบไว้ แต่รายงานการประชุมฉบับเตม็น้ันบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้ย่ืนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามก าหนดแล้วเช่นกนั 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวสนับสนุนผู้ถือหุ้นท่านแรกในเร่ืองของรายงานการประชุม 
และได้กล่าวสอบถามเร่ืองเหตุที่เปิดห้องประชุมเป็นเวลาก่อนหน้าเวลาประชุมเพียง 15 นาท ีและขอแนะน า
ให้บริษัทประหยัดงบประมาณในการจัดประชุมเพ่ือให้บริษัทมีผลก าไร  โดยประธานกล่าวขอน้อมรับ
ค าแนะน าเพ่ือน าไปปรับปรุงพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ด้วย
คะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธอิอกเสยีง 

อนุมัติ 1,355,865,829 98.5456 
ไม่อนุมัติ 200 0.0000 
งดออกเสียง 20,010,100 1.4543 

วำระที ่2. พจิำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สำมญัใหแ้ก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และหรือ พนกังำนของบริษทัตำมโครงกำร ESOP 

ประธานได้ขอให้นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายช้ีแจงเกี่ยวกับการลงคะแนนในวาระที่ 2 – 6 
ดังต่อไปนี้  
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ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2556 ดังกล่าวในเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอกีทางหน่ึง  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ที่ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทกึค าถามค าตอบ โดยประธาน
ได้มอบหมายให้คุณนุช กลัยาวงศาเป็นผู้ช้ีแจงเร่ืองดังกล่าว  

คุณนุชได้ช้ีแจงว่ารายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นฉบับที่บริษัทน าส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่
ประชุมซ่ึงไม่ได้มีการจดค าถามและค าตอบไว้ แต่รายงานการประชุมฉบับเตม็น้ันบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้ย่ืนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามก าหนดแล้วเช่นกนั 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวสนับสนุนผู้ถือหุ้นท่านแรกในเร่ืองของรายงานการประชุม 
และได้กล่าวสอบถามเร่ืองเหตุที่เปิดห้องประชุมเป็นเวลาก่อนหน้าเวลาประชุมเพียง 15 นาท ีและขอแนะน า
ให้บริษัทประหยัดงบประมาณในการจัดประชุมเพ่ือให้บริษัทมีผลก าไร  โดยประธานกล่าวขอน้อมรับ
ค าแนะน าเพ่ือน าไปปรับปรุงพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ด้วย
คะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธอิอกเสยีง 

อนุมัติ 1,355,865,829 98.5456 
ไม่อนุมัติ 200 0.0000 
งดออกเสียง 20,010,100 1.4543 

วำระที ่2. พจิำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สำมญัใหแ้ก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และหรือ พนกังำนของบริษทัตำมโครงกำร ESOP 

ประธานได้ขอให้นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายช้ีแจงเกี่ยวกับการลงคะแนนในวาระที่ 2 – 6 
ดังต่อไปนี้  
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นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมคร้ังน้ีจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองสอง
เร่ืองคือวาระที่ 2-5 จะเกี่ยวข้องกับเร่ืองโครงการ 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
ทะเบียนตามจ านวนที่แจ้งไปในหนังสอืเชิญประชุมและจะไปลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังหน้า 

นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่าการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จะต้องใช้
คะแนนเสียงจ านวนเท่าใด โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบว่าในวาระที่ 2 – 6 จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเหมือนกัน แต่มีเง่ือนไข
เพ่ิมเติมว่าในวาระที่ 2 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และในวาระที่ 3 
จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธ ิออกเสยีงคัดค้านการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธใิห้แก่กรรมการแต่ละคนด้วย 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธานได้ช้ีแจงว่าเน่ืองจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก ท าให้มีการ
ติดต่อเพ่ือจัดหาพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงไปท างานในบริษัทอื่น ๆ จ านวนมาก ดังน้ัน (ก) เพ่ือเป็นการ
รักษาบุคลากรไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการท างาน, (ข) เพ่ือให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บริษัท และ (ค) เพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทใน
ระยะยาวและท าให้กรรมการมีก าลังใจในการท างานและสร้างสรรค์งานเพ่ือบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงเหน็ควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการของบริษัทจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  นำยตัน ชิน กวำง จอห์นสัน กรรมการผู้อ านวยการและ
กรรมการบริหารของบริษัท และ นำยลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้คุณนุช กัลยาวงศา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดง
สทิธ-ิESOP ให้กบัที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

คุณนุชได้ช้ีแจงรายละเอียดที่ส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทในคร้ังน้ีดังต่อไปน้ี  
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 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP คือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ-
ESOP  

 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายมีจ านวนรวม 89,000,000 
หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 ของหุ้นที่เรียกช าระแล้วทั้งหมด 

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท 

 โดยจัดสรรให้กบักรรมการและหรือพนักงานดังต่อไปนี้  

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนทีไ่ดร้บั 
กำรจดัสรร 
(หน่วย) 

รอ้ยละของจ ำนวนที่
จะออกและเสนอ

ขำย 

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั 
กรรมการผู้อ านวยการและ

กรรมการบริหาร 
44,500,000 50.00 

นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหาร 44,500,000 50.00 

 อตัราการใช้สทิธแิปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้นสามัญ  

 ราคาใช้สิทธิ  1.67 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 25.00 โดย
ค านวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการ ก่อนถึงวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติในคร้ังน้ี (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2556) ซ่ึงเท่ากับ 
1.34 บาทต่อหุ้น  

 และส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายในคร้ังน้ี
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2(ก) ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

นอกจากน้ัน ประธาน ได้น าเสนอคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของกรรมการทั้งสองท่าน รวมถึง
ความเหน็ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อกรรมการทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น  

นายวิชา โชคพงพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ และทั้งสอง
ท่านมีอายุเท่าใด โดยคุณนุช ช้ีแจงว่า คุณจอห์นสันเป็นผู้ถือหุ้นแต่คุณเอเดรียนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น โดยคุณจอห์น
สนัอายุ 52 ปีและคุณเอเดรียนอายุ 33 ปี 

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่าการให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP 
เป็นข้อตกลงในการจ้างงานกรรมการทั้งสองทา่นเข้ามาบริหารหรือไม่ และเพราะเหตุใดกรรมการและพนักงานท่าน
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อื่นถึงไม่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่มานานควรจะให้หุ้นแก่พนักงาน
ด้วย โดยคุณนุชตอบว่าการให้ใบส าคัญแสดงสทิธ-ิESOP มิใช่เป็นข้อตกลงในการจ้างงาน  

นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่ที่ประชุมด้วยว่าจะ
น าพาบริษัทไปข้างหน้าอย่างไร 

นายชวานิติ เวชจรุงกจิ ได้ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทศัน์  และอธิบายว่าท าไมราคาหุ้นของบริษัทถึงตก
ลงมากและการให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP แก่กรรมการทั้งสองจะท าให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและท าอย่างอย่างไรให้
ราคาหุ้นสะท้อนความเป็นจริง  

คุณชินภัคร พรพิบูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต้องการที่จะทราบถึงผลงานและประวัติและวิสัยทศัน์ของกรรมการทั้ง
สองท่าน  ท่านจะท าประโยชน์อะไรให้กับบริษัทรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท นอกจากน้ัน ยังต้องการทราบข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเง่ือนไขการจ้างงานของกรรมการทั้งสอง 

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับผลงานของผู้บริหารทั้งสองท่านว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารมีผลงาน
อะไรบ้าง และขอให้พิจารณาเร่ืองราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซ่ึงต่างกับราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสทิธใินคราวที่แล้วที่ก  าหนดไว้ในราคา 2.75 บาท 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่าใช้หลักการพิจารณาอย่างใดในการให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP และ
เสนอให้เปล่ียนเง่ือนไขการใช้สทิธใิห้เฉล่ียไปเทา่ ๆ กนัตลอดห้าปี 

ประธาน ได้ช้ีแจงว่ากรรมการทั้งสองทา่นได้เข้ามาช่วยเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินท าให้ลดดอกเบ้ียไปได้เกือบ
ร้อยล้านบาท และนโยบายการปรับเพ่ิมราคาขายของโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ 185 ราชด าริ, ยูนิกซ์ และ
ซายร์ ซ่ึงจะท าให้รายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 600 ล้านบาทโดยนายจอห์นสนัจะเป็นผู้อธบิายต่อไป 

ประธาน ได้ช้ีแจงว่าประธาน และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนในการบริหารและไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจึงไม่มี
ส่วนในค่าตอบแทนส่วนน้ี ส่วนพนักงานท่านอื่นน้ันกไ็ด้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งราคาใช้
สทิธทิี่ให้แก่กรรมการทั้งสองกเ็ป็นธรรมเพราะไม่ได้ต ่ากว่าราคาตลาด  

ประธาน ได้ขอให้นายจอห์นสนัอธบิายวิสยัทศัน์ต่อไป  

นายจอห์นสนั จึงขอใช้โอกาสน้ีในการช้ีแจงต่อที่ประชุม โดยนายจอห์นสันขอน าเสนอข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา โดย
ในสบิสามปีที่ผ่านมาน้ัน บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่าน
มาที่นายจอห์นสันเข้ามารับหน้าที่ บริษัทมีก าไรเติบโตขึ้นมาก นายจอห์นสันกล่าวว่าตนสามารถที่จะควบคุมก าไร
ได้แต่ไม่สามารถควบคุมราคาหุ้นได้ และนายจอห์นสันขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าตั้งแต่วันที่ท่านได้มารับต าแหน่ง 
สภาวการณ์ของบริษัทไม่อยู่ในสภาพดีนัก แต่ในแปดเดือนที่ผ่านมาน้ัน บริษัทมีก าไรมาสอง ไตรมาสติดต่อกัน 
และในไตรมาสที่สามกจ็ะมีก าไรเช่นเดียวกัน โดยในขณะน้ีอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเป็น 2.4 จาก 
4 ในอดีต โดยท่านได้ท างานหนัก มีการรีไฟแนนซ์เงินกู้ และมีการเปล่ียนแปลงราคาขายของโครงการ เช่น
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โครงการ 185 ราชด าริเมื่อมีการปรับราคาขึ้นกยั็งสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์น้ันบริษัทได้ขายไปร้อย
ละ 90 แล้ว และหน้ีสินของโครงการเดอะริเวอร์กเ็หลือเพียงเจด็ร้อยห้าสิบล้านบาทจากสามพันสี่ร้อยล้านบาท 
เพราะมียอดขายที่เพ่ิมข้ึนและโอนกรรมสทิธิ์อย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษัทแขง็แกร่งมากข้ึนเพราะมีหน้ีน้อยลง 

นโยบายของบริษัทในขณะน้ีคือ การเกบ็เงินมัดจ าสูงกว่าโครงการอื่นๆ ในตลาดเพ่ือลดการเกง็ก าไร โดยโครงการ
เดอะริเวอร์น้ันมีการเกบ็มัดจ าถึงร้อยละ 40 

บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและผู้บริหาร และในขณะน้ีก าลังสร้างแบรนด์และก าหนดทศิทางของบริษัท 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีโครงการศูนย์การค้าแบบ Community Mall และอาคารส านักงานให้เช่า เช่น Vue Mall 
และ ปรีชาคอมเพลก็ซ์ ซ่ึงได้มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพ่ือที่จะได้รับรายได้อย่างต่อเน่ือง เพราะกระแส
รายรับน้ีมีความส าคัญต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพราะว่าบริษัทยัง
มีขาดทุนสะสมอยู่จ านวนหน่ึง และก่อนจะจ่ายได้บริษัทต้องมีกระแสรายรับที่ม่ันคงด้วย  

นายจอห์นสันยังช้ีแจงว่าบริษัทก าลังจะมีเป้าหมายที่ใหญ่เพราะว่าจะมีการขอออกหุ้นกู้เพ่ือขยายโครงการของ
บริษัทต่อไปด้วย โดยบริษัทกม็ีการเสาะหาโอกาสในการท าธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทมีช่ือเสียงในโครงการ
ระดับสงู เช่น การมีที่ตั้งของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 น้ีบริษัท
กเ็น้นไปในเร่ืองของการปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นหลัก  

ประธาน ได้ช้ีแจงเสริมว่าก าไรของบริษัทเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและ
กบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน  

คุณนุชได้ช้ีแจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องน าเร่ืองโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญน้ันเน่ืองจากบริษัท
มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพ่ือออกหุ้นกู้อยู่แล้ว จึงน าวาระโครงการ ESOP มาน าเสนอผู้ถือหุ้นใน
คราวเดียวกนั  

นายวิชา โชคพงพันธุ์ ได้แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่าต้องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชด าริและขอเย่ียมชม
โครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุชได้ช้ีแจงว่าบริษัทก าลังจะจัดการเย่ียมชมกิจการในเรว็ ๆ น้ีเพ่ือเย่ียมชมโครงการ
เดอะริเวอร์ โดยจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบต่อไป 

ผู้ถือหุ้นทา่นหน่ึงได้แสดงความคดิเหน็เพ่ิมเติมว่าผลก าไรของบริษัทน้ันดีข้ึนจริง แต่ท าไมราคาหุ้นจึงลดลง 

นายจอห์นสันช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเป็นเร่ืองส าคัญที่จะสื่อสารข่าวของบริษัทต่อสาธารณะ และบริษัทได้มีการจ้าง
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธส์องทา่นมาท าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนายจอห์นสนัว่าก าหนดระยะเวลาในการล้างหน้ีมีอย่างไร โดยนายจอห์นสันกไ็ด้ช้ีแจงว่าบริษัท
มีนโยบายที่จะสร้างความแข่งแกร่งทางด้านการเงินให้บริษัทอยู่แล้ว และได้มีการท ารีไฟแนนซ์ส าหรับเงินกู้ที่มี
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โครงการ 185 ราชด าริเมื่อมีการปรับราคาขึ้นกยั็งสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์น้ันบริษัทได้ขายไปร้อย
ละ 90 แล้ว และหน้ีสินของโครงการเดอะริเวอร์กเ็หลือเพียงเจด็ร้อยห้าสิบล้านบาทจากสามพันสี่ร้อยล้านบาท 
เพราะมียอดขายที่เพ่ิมข้ึนและโอนกรรมสทิธิ์อย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษัทแขง็แกร่งมากขึ้นเพราะมีหน้ีน้อยลง 

นโยบายของบริษัทในขณะน้ีคือ การเกบ็เงินมัดจ าสูงกว่าโครงการอื่นๆ ในตลาดเพ่ือลดการเกง็ก าไร โดยโครงการ
เดอะริเวอร์น้ันมีการเกบ็มัดจ าถึงร้อยละ 40 

บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและผู้บริหาร และในขณะน้ีก าลังสร้างแบรนด์และก าหนดทศิทางของบริษัท 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีโครงการศูนย์การค้าแบบ Community Mall และอาคารส านักงานให้เช่า เช่น Vue Mall 
และ ปรีชาคอมเพลก็ซ์ ซ่ึงได้มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพ่ือที่จะได้รับรายได้อย่างต่อเน่ือง เพราะกระแส
รายรับน้ีมีความส าคัญต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพราะว่าบริษัทยัง
มีขาดทุนสะสมอยู่จ านวนหน่ึง และก่อนจะจ่ายได้บริษัทต้องมีกระแสรายรับที่ม่ันคงด้วย  

นายจอห์นสันยังช้ีแจงว่าบริษัทก าลังจะมีเป้าหมายที่ใหญ่เพราะว่าจะมีการขอออกหุ้นกู้เพ่ือขยายโครงการของ
บริษัทต่อไปด้วย โดยบริษัทกม็ีการเสาะหาโอกาสในการท าธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทมีช่ือเสียงในโครงการ
ระดับสงู เช่น การมีที่ตั้งของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 น้ีบริษัท
กเ็น้นไปในเร่ืองของการปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นหลัก  

ประธาน ได้ช้ีแจงเสริมว่าก าไรของบริษัทเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและ
กบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน  

คุณนุชได้ช้ีแจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องน าเร่ืองโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญน้ันเน่ืองจากบริษัท
มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพ่ือออกหุ้นกู้อยู่แล้ว จึงน าวาระโครงการ ESOP มาน าเสนอผู้ถือหุ้นใน
คราวเดียวกนั  

นายวิชา โชคพงพันธุ์ ได้แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่าต้องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชด าริและขอเย่ียมชม
โครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุชได้ช้ีแจงว่าบริษัทก าลังจะจัดการเย่ียมชมกิจการในเรว็ ๆ น้ีเพ่ือเย่ียมชมโครงการ
เดอะริเวอร์ โดยจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบต่อไป 

ผู้ถือหุ้นทา่นหน่ึงได้แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่าผลก าไรของบริษัทน้ันดีขึ้ นจริง แต่ท าไมราคาหุ้นจึงลดลง 

นายจอห์นสันช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเป็นเร่ืองส าคัญที่จะสื่อสารข่าวของบริษัทต่อสาธารณะ และบริษัทได้มีการจ้าง
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธส์องทา่นมาท าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนายจอห์นสนัว่าก าหนดระยะเวลาในการล้างหน้ีมีอย่างไร โดยนายจอห์นสันกไ็ด้ช้ีแจงว่าบริษัท
มีนโยบายที่จะสร้างความแข่งแกร่งทางด้านการเงินให้บริษัทอยู่แล้ว และได้มีการท ารีไฟแนนซ์ส าหรับเงินกู้ที่มี
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อัตราดอกเบ้ียสูงและเงินกู้ที่มีเง่ือนไขไม่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ลดหน้ีโครงการเดอะรีเวอร์จากสามพันสี่ร้อย
ล้านบาทเป็นเจด็ร้อยห้าสบิล้านบาทในปัจจุบัน  

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ได้ให้ค าแนะน าว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลกบันักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าหากมีการใช้วงเงินหุ้นกู้เตม็จ านวนน้ันอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนจะเป็นเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ช้ีแจงว่าบริษัทต้องการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ไว้ก่อน เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการลงทุนในอนาคต 
การออกหุ้นกู้ในอนาคตจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆด้วย บริษัทจะออกหุ้นกู้ตามจ านวนเทา่ที่จ าเป็นเทา่น้ัน  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทในคร้ังน้ีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
พร้อมหนังสอืเชิญประชุม และเหน็ชอบให้น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการเหน็ชอบด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
จ านวน 89,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ  1.67 บาท ต่อหุ้น (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก) 

ทั้งน้ี ประธานเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าว  

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นฝากให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการปรับสิทธิของ RAIMON-W3 โดย
ประธาน ได้รับทราบและขอไปปรึกษากบัคณะกรรมการต่อไป 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่
เสนอทุกประการ และไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง คัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงที่
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 จอห์นสนัซ่ึงถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ
น้ีและไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่3. พิจำรณำอนุมติักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมกำร
ของบริษทัที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินกว่ำรอ้ยละ 5 ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิทีอ่อกในครั้งนี้   

ประธานได้แจ้งว่าเน่ืองจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดใน
วาระที่ผ่านมา โดยได้รับเกนิกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออกในคร้ังน้ี ดังน้ัน การจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธดิังกล่าวให้แก่กรรมการทั้งสองทา่น จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล 

ท่านแรกคือ นำยตนั ชิน กวำง จอหน์สนั กรรมการผู้อ านวยการและกรรมการบริหารของบริษัท     ซ่ึงจะ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจ านวน 7 
คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 7 คร้ังในปีที่ผ่านมา 

ท่านที่สองคือ นำยลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท ซ่ึงจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี โดยนาย    
ลี เช เชง เอเดรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจ านวน 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 6 คร้ังในปี
ที่ผ่านมา 

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงประธาน กไ็ด้ให้ผู้
ถือหุ้นทา่นดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้อนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP จ านวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการรายที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธ-ิESOP ที่ออกในคร้ังน้ีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลดังน้ี  
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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 จอห์นสนัซ่ึงถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ
น้ีและไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่3. พิจำรณำอนุมติักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมกำร
ของบริษทัที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินกว่ำรอ้ยละ 5 ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิทีอ่อกในครั้งนี้   

ประธานได้แจ้งว่าเน่ืองจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดใน
วาระที่ผ่านมา โดยได้รับเกนิกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออกในคร้ังน้ี ดังน้ัน การจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธดิังกล่าวให้แก่กรรมการทั้งสองทา่น จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล 

ท่านแรกคือ นำยตนั ชิน กวำง จอหน์สนั กรรมการผู้อ านวยการและกรรมการบริหารของบริษัท     ซ่ึงจะ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจ านวน 7 
คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 7 คร้ังในปีที่ผ่านมา 

ท่านที่สองคือ นำยลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท ซ่ึงจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในคร้ังน้ี โดยนาย    
ลี เช เชง เอเดรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจ านวน 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 6 คร้ังในปี
ที่ผ่านมา 

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงประธาน กไ็ด้ให้ผู้
ถือหุ้นทา่นดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้อนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP จ านวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการรายที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธ-ิESOP ที่ออกในคร้ังน้ีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลดังน้ี  
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3.1 นำยตนั ชิน กวำง จอหน์สนั 

มติทีป่ระชุม :  ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้กับนายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้น
ซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงคัดค้านการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าวด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี  

 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 จอห์นสันซ่ึงถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มี
ส่วนได้เสยีในวาระน้ีและไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3.2 นำยลี เช เชง เอเดรียน 
มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้กับนายลี เช เชง เอเดรียน ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือ
หุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงคัดค้านการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าวด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 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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วำระที ่4. พจิำรณำอนุมติักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธานแจ้งว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของ
บริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว บริษัทจ าเป็นจะต้องส ารองหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังน้ัน  คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- 
บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนขึ้ นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจ านวน 
89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท  และให้น าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจ านวนส ารองไว้เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท
ตามโครงการ ESOP 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ /หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้ตามที่เหน็สมควร รวมทั้งให้บริษัทสามารถด าเนินการ   
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดได้เป็นคราว ๆ ตามการใช้สิทธิของ
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าว โดยปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากน้ี เพ่ือความสะดวกในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัท ซ่ึงอาจมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความ     
ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้      
มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการดังกล่าวมี
อ านาจในการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสารและ/หรือค าขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจ านวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.- บาท  และให้น าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจ านวนส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP 
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วำระที ่4. พจิำรณำอนุมติักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธานแจ้งว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของ
บริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว บริษัทจ าเป็นจะต้องส ารองหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังน้ัน  คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- 
บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนขึ้ นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจ านวน 
89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท  และให้น าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจ านวนส ารองไว้เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท
ตามโครงการ ESOP 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ /หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้ตามที่เหน็สมควร รวมทั้งให้บริษัทสามารถด าเนินการ   
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดได้เป็นคราว ๆ ตามการใช้สิทธิของ
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าว โดยปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากน้ี เพ่ือความสะดวกในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัท ซ่ึงอาจมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความ     
ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้      
มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการดังกล่าวมี
อ านาจในการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสารและ/หรือค าขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจ านวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.- บาท  และให้น าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจ านวนส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงที่ลงมติดังน้ี 

 คะแนนเสยีง (เสยีง) คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง 

อนุมัติ 1,365,128,417 98.3274 

ไม่อนุมัติ 23,220,785 1.6725 

งดออกเสียง 100 0.0000 

วำระที่ 5. พจิำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกำรเพิม่ทุน
จดทะเบยีน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

เพ่ือให้สอดคล้องกับมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว ประธานได้ขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัให้บริษัทแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิ ข้อ  4.  ให้เป็นดังน้ี 

 “ข้อ    4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,558,280,156.- บาท  
   แบ่งออกเป็น 4,558,280,156 หุ้น  
   มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท  
                                     โดยแยกออกเป็น 
   หุ้นสามัญ 4,558,280,156 หุ้น  
   หุ้นบุริมสิทธิ --- หุ้น”    

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ  4. ตาม
รายละเอยีดดังกล่าว 
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มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
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 

วำระที ่6. พจิำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวาระน้ีให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณา 

โดยคุณนุชได้ช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือ
คืนเงินต้นคร้ังเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้น้ันๆ 

วงเงิน : ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ 

กำรเสนอขำย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน
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มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
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 

วำระที ่6. พจิำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวาระน้ีให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณา 

โดยคุณนุชได้ช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือ
คืนเงินต้นคร้ังเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้น้ันๆ 

วงเงิน : ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ 

กำรเสนอขำย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน
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โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจ ากัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่     
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุน
อื่นใดที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้ประกาศก าหนด ไม่ว่า          
ทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กไ็ด้ และสามารถออกและเสนอ
ขายแยกต่างหากจากกันกไ็ด้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับ 
ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซ่ึงตราสารน้ันๆ ก าลังจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูก   
ไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทั้งน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง 

อำยุ : ไม่เกนิ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้  

อตัรำดอกเบี้ ย : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวน้ัน ทั้งน้ี โดยปฏบัิติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก ำ ร ไ ถ่ ถ อ น
ก่อนครบอำยุ 

: ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก าหนด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏบัิติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง 

เงือ่นไขพเิศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ 
ตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน 

เงือ่นไขอื่น : ข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่
จะออกในแต่ละคร้ัง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา
ดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจด
ทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะ
ได้พิจารณาและก าหนดต่อไป 
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และให้มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ
ก าหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การก าหนดหรือเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง การแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การ
เข้าท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจท า
การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดท าและย่ืนค าขอและ
เอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้และการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้าน
บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจ านวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด้ โดยอายุหุ้นกู้ที่เสนอ
ขายในแต่ละคราวอายุไม่เกนิ 5 ปี ตามรายละเอยีดข้างต้น 

นายสพุจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค่าเงินหรือไม่ โดยคุณนุชได้ตอบค าถามว่าหากบริษัทออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทกจ็ะต้องมีการ
ป้องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซน็ต์โดยคิดราคาของการป้องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบ้ียด้วย พร้อมทั้ง
เปรียบเทยีบต้นทุนดังกล่าวกบัหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มค่าหรือไม่ก่อนออกด้วย  

ผู้ถือหุ้นทา่นหน่ึงได้สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรทติ้ งเท่าไหร่ และอัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ตอบว่าขณะน้ีก าลังด าเนินการจัดท าเรทต้ิง และขณะน้ียังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะน าเงินที่ได้จากการ
ออกหุ้นกู้ไปใช้เพ่ืออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้อยู่ในอตัราประมาณร้อยละ 6  

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าขณะน้ีบริษัทมีหุ้นกู้อยู่เท่าไหร่ คุณนุชตอบว่าบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้และการขอ
อนุมัติออกหุ้นกู้ในคร้ังน้ีเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ช้ีแจงว่าวงเงินกู้
ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ห้าพันกว่าล้านบาท และผู้ถือหุ้นได้แนะน าว่าบริษัทควรค านวณว่าต้นทุนทางการเงินของ
บริษัทในแต่ละปีเป็นเทา่ไหร่  

ทา่นผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิ
ในการจองซ้ือหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอน าเร่ืองดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและ
การออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศกต้็องพิจารณาถึงต้นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอกีคร้ังก่อนตัดสนิใจ 

มีผู้ถือหุ้นได้แนะน าว่าควรมีการระบุเร่ืองคะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม
คร้ังหน้าด้วย 
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และให้มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ
ก าหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การก าหนดหรือเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง การแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การ
เข้าท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจท า
การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดท าและย่ืนค าขอและ
เอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้และการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้าน
บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจ านวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด้ โดยอายุหุ้นกู้ที่เสนอ
ขายในแต่ละคราวอายุไม่เกนิ 5 ปี ตามรายละเอยีดข้างต้น 

นายสพุจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค่าเงินหรือไม่ โดยคุณนุชได้ตอบค าถามว่าหากบริษัทออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทกจ็ะต้องมีการ
ป้องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซน็ต์โดยคิดราคาของการป้องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบ้ียด้วย พร้อมทั้ง
เปรียบเทยีบต้นทุนดังกล่าวกบัหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มค่าหรือไม่ก่อนออกด้วย  

ผู้ถือหุ้นทา่นหน่ึงได้สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรทติ้ งเท่าไหร่ และอัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไหร่ โดย
คุณนุชได้ตอบว่าขณะน้ีก าลังด าเนินการจัดท าเรทต้ิง และขณะน้ียังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะน าเงินที่ได้จากการ
ออกหุ้นกู้ไปใช้เพ่ืออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้อยู่ในอตัราประมาณร้อยละ 6  

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าขณะน้ีบริษัทมีหุ้นกู้อยู่เท่าไหร่ คุณนุชตอบว่าบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้และการขอ
อนุมัติออกหุ้นกู้ในคร้ังน้ีเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ช้ีแจงว่าวงเงินกู้
ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ห้าพันกว่าล้านบาท และผู้ถือหุ้นได้แนะน าว่าบริษัทควรค านวณว่าต้นทุนทางการเงินของ
บริษัทในแต่ละปีเป็นเทา่ไหร่  

ทา่นผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิ
ในการจองซ้ือหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอน าเร่ืองดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและ
การออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศกต้็องพิจารณาถึงต้นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอกีคร้ังก่อนตัดสนิใจ 

มีผู้ถือหุ้นได้แนะน าว่าควรมีการระบุเร่ืองคะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม
คร้ังหน้าด้วย 
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มติทีป่ระชุม :   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสยีงเกนิกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
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 

 

วำระที ่7.  พจิำรณำเรือ่งอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 

 ท่านผู้ถือหุ้นได้แนะน าว่าขอให้คุณลี เช เชง เอเดรียน แสดงวิสัยทัศน์ในวันเย่ียมชมกิจการของ
บริษัทที่จะจัดข้ึนที่โครงการเดอะริเวอร์  

 หลังจากน้ัน ที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้
การสนับสนุนกจิการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.30 น. 

 

 

       ลงช่ือ             ประธานที่ประชุม 

            (นายประดิษฐ์ ภัทรประสทิธิ์) 

 

ลงช่ือ                                    ผู้จดบันทกึการประชุม 

            (นายสวิุชชา เนติวิวัฒน์) 

Raimon land PLC
22 nd Floor, Unit 2201-2203

The  Millennia Tower
62 Lanngsuan Rd, 

Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail : info@raimonland.com
www.raimonland.com
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  

และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง

 
 

ช่ือ : นายกิตติ คชนนัท์ 

อายุ : 63 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  

             มหาวิทยาลยั นอร์ท เท็กซสั   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : [- ไมมี่ -] 

 

ประวัตกิารทาํงาน : ประสบการณ์ทาํงาน 

  ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

  2547 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน 

บมจ. ไรมอน แลนด์ 

- ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

  
2544 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา 

สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจ

การคลงั 

- ธรุกิจวจิยัและให้คาํปรึกษา 
  

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2547 และดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: [- ไมมี่ -] 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ 

ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบ ริ ษัทหรือ

บริษัทย่อย 

: [- ไมมี่ -] 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

: [- ไมมี่ -] 

RAImon_���������� THA.indd   24 3/28/2557 BE   6:31 PM



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3

- 2 - 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

: [- ไมมี่ -] 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : [- ไมมี่ -] 

ข้อพพิาททางกฎหมาย : [- ไมมี่ -] 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชมุคณะกรรมการบริษัท  11/12 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  

และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง

ช่ือ : นายจิรวฒิุ ควุนนัท์ 

อายุ : 55 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

วิทยาลยั อินชวัรันซ์ มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด  

            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Directors Certification Program รุ่น DCP 43/2004 

ประวัตกิารทาํงาน :  

  ประสบการณ์ทาํงาน 

  ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2546 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไรมอน แลนด์ 

- ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

  2530 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
กลุม่บริษัท โค้วยฮูะ มอเตอร์ 

   - ธุรกิจรถยนต์ 

 
  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2545 และดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 11 ปี 6 เดือน 

การดํ า ร งตํ าแหน่ งกรรมการ /

ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท 

: [- ไมมี่ -] 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย 

: [- ไมมี่ -] 

ความสัมพันธ์กับบริษัท /บริษัท

ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา 

: [- ไมมี่ -] 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

: [- ไมมี่ -] 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : [- ไมมี่ -] 

ข้อพพิาททางกฎหมาย : [- ไมมี่ -] 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/12  ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4  ครัง้ 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  

และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง

ช่ือ : นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ 

อายุ : 37 ปี 

สัญชาต ิ : บรูไน 

วุฒกิารศกึษา :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน                                                                           

            มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ สหราชอณาจกัร 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  

      วิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แหง่ลอนดอน 

            สหราชอณาจกัร  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Certification Program รุ่น - DCP 165/2012      

ประวัตกิารทาํงาน :  

  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

  ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. ไรมอน แลนด์ 

- ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

  2547 – ปัจจบุนั ผู้จดัการการลงทนุ 
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี ้แอ็ดไวซอร่ี จํากดั 

- ธรุกิจด้านการลงทนุ 

 
  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : [กรรมการและกรรมการบริหาร] 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 และ

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: [- ไมมี่ -] 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ 

ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบ ริ ษัทหรือ

บริษัทย่อย 

: [- ไมมี่ -] 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

: [- ไมมี่ -] 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา 

: [- ไมมี่ -] 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : [- ไมมี่ -] 

ข้อพพิาททางกฎหมาย : [- ไมมี่ -] 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชมุคณะกรรมการบริษัท  10/12 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

 

ช่ือ นายกิตติ คชนนัท์ 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 63 ปี 

ที่อยู่  293/1 ซอยมิตรอนนัต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  

กรุงเทพมหานคร 10300 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

วาระที่พจิารณาในการประชุมใหญ่

สามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

- ไมมี่ - 
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

 

ช่ือ นายจิรวฒิุ ควุานนัท์ 

ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 55 ปี 

ที่อยู่  248/106 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลดั เขตบางพลดั  

กรุงเทพมหานคร 10700 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

วาระที่พจิารณาในการประชุมใหญ่

สามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

- ไมมี่ - 
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท  

  การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื

ดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดอืนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ กําหนดวนั เวลา และ

สถานท่ีในการประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้ อาจกําหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็น

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ 

ข้อ 35. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัหิรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ และโฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนักอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมผี ู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน 

หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มใิชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุ

ใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ ไม่

บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 

หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมอืช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกําหนด 

  หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แกป่ระธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ท่ีประชมุก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ

-1- 
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ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่รีองประธาน

กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ี

ประชมุ 

ข้อ 39. มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แกบ่คุคลอ่ืน 

   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

   (ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

   (ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

   (ช) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

   (ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีงันี ้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดาํเนินการของบริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

  (6) กิจการอ่ืน ๆ 
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แผนท่ีสถานทีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบติัสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติั

ท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควร

กําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป ทัง้นี ้ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบติัท่ีนํามาใช้ในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับ

มอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
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(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับ

มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในตา่งประเทศ

ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐาน เพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ี

ประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 9.30 น. ของวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
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