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วันที่ 31 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ถือหุ้น 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

2. รายงานประจ า ปีซึ่ งประกอบด้ วยส า เน างบการเงิน ขอ งบริษัท ประจ า ปี  2559 สิ น้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 

3. ข้อมลูกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

 5. ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะสว่นที่เก่ียวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 6. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
 7. สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนั กงานของ บริษัท   

ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 3 
8. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)  
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม 
10.  แบบฟอร์มหนังสือมอบฉนัทะ  

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ใน  
วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขท่ี 87 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี  ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

บริษัทได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 
2559 และได้จัดสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ดังกลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเป็นข้อมลูให้แกผู่้ ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไมป่รากฏว่ามีผู้ ใด
คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อยา่งใด โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 
2559 ได้มีการบันทึกไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลา่ว 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึ่ ง                   
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พ ิจ า รณารับท ราบ รายงาน ผลก าร ด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจ าปี 2559 แล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดสง่ให้ผู้ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบบันี  ้

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณารับทราบรายงานผล
การด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559  

การลงคะแนนเสียง 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2559 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบงัคับของบริษัทข้อที่ 43 ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท า
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพ่ือเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทกุปี จึงเหน็ควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2559 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559            
ซึ่งผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯและข้อบงัคับของบริษัทข้อที่ 46 ก าหนดให้บริษัท
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี            
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10              
ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้  

ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,558,354,509.00 บาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 101,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.22 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยจากงบการเงินของ
บริษัทปีที่ผ่านมา สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  บริษัทมีผลก าไรสุทธิประจ าปีจ านวน 
149,604,144  บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบเก้าล้านหกแสนส่ีพันหนึ่งร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) ส าหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษัทจึงเห็นควรให้จัดสรรก าไรสทุธิส่วนหนึ่งเป็นจ านวน 8,000,000 บาท (แปดล้าน
บาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.35 ของก าไรสุทธิประจ าปี) ไว้เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยภายหลงัจากการจัดสรรเงินก าไรดังกลา่วแล้ว บริษัทจะมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 
109,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.39 ของทนุจดทะเบียน  

นอกจากนี ้บริษัทจะจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีอีกส่วนหนึ่ งเพ่ือเป็น เงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอตัรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี  2559 สิน้สุด ณ วันที่                   
31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2) เงินปันผลพิเศษเพ่ิมเติมเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 30 ปีของบริษัท อีกจ านวน 0.0150 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้จ านวน 
250,283,852 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหม่ืนสามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเทา่กับ
ร้อยละ 167.30 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของ
เงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย เม่ือบริษัทมีก าไร
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และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทมีผลก าไรที่ดี โดยมีก าไรสุทธิสะสมจ านวนทัง้สิน้ 
1,849,596,760 บาท จึงเหน็ควรจ่ายเงินปันผลในจ านวนดังกล่าวให้แกผู่้ถือหุ้น เพ่ือเป็นการตอบแทน
ผู้ถือหุ้นทกุรายเน่ืองในโอกาสที่บริษัทด าเนินกิจการครบรอบ 30 ปี 

ทัง้ นี  ้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวั นที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดให้วันที่  
3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record Date) (เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้ รับเงินปันผล) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา  255 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันท่ี               
4 พฤษภาคม 2560  

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2557 ถงึปี 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) 149,604,144 776,309,916   1,832,170,414 

2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว 3,575,483,607 3,575,483,607 3,575,424,125 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.070 0.055 - 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้
ประมาณ 

250,283,852 196,651,598 
- 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ร้อยละ 167.30 ร้อยละ 25 - 

หมายเหตุ: ทัง้นี ้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกลา่ว ยงัมีความไมแ่น่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุติัจากที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุติั (1) การจัดสรร
เงินก าไรสุทธิสว่นหนึ่งเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
(คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ า ปี) และ (2) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีบญัชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้จ านวน  250,283,852 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหม่ืน             
สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังกลา่วข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคับของบริษัทข้อที่ 16 ก าหนด
ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ใช้วิธีจับสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้นี ้  
มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดังต่อไปนี ้

รายช่ือกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่              
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ           
ในปี 2559 

จ านวนคร้ังที่              
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ           

ชุดย่อยในปี 2559 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการของ
บริษัท 

1. นายศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7/7  

7/7 
3/3 

2 ปี 8 เดือน 

2. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7/7  

3/3 

4 ปี 11 เดือน 

3. นายกิตติ คชนนัทน์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7/7  

7/7 

3/3 

13 ปี 

อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากนายกิตติ คชนันทน์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไมป่ระสงค์ที่จะกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้
พิจารณาคัด เลือกนายเวทย์ นุชเจริญ ให้ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ         
แทนนายกิตติ คชนันทน์ ดังนี  ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของนายศิริ การเจริญดี นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย และนายเวทย์ นุชเจริญ แล้ว โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัท ดังนัน้ จึงเหน็ควรเสนอให้แต่งตัง้ นายเวทย์ นชุเจริญ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทนนาย
กิตติ คชนันทน์ และแต่งตัง้กรรมการรายเดิมทัง้ 2 ท่าน คือนายศิริ การเจริญดี และนายโรแลนด์ ปัง       
ซือ วุย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้บคุคลทัง้ 3 ท่านที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบคุคลทัง้ 3 ท่านมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนฯและพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่
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เก่ียวข้อง และส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระกเ็ป็นผู้ที่มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง มีรายละเอียด เท่ากับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏใน 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้นายศิริ การเจริญดี  และ นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 
กรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามล าดับ
อีกวาระหนึ่ งและการแต่งตั ง้ นายเวทย์ นุ ชเจริญ  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน                          
นายกิตติ คชนันทน์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
กรรมการทัง้สามรายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอัน
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และในรายที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
บริษัทเหน็ว่า กรรมการทัง้สองรายจะสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดสง่ให้ผู้ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบบันี  ้

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระบริษัทจะพิจารณาอนมุติัเป็นรายบคุคล) 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 และค่าบ าเหน็จกรรมการส่วน
เพิ่มเติมประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดว่า 
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและอนมุัติ ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว  ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ก าหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสน 
บาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2560 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทค านึงถึงผลประกอบการของ
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บริษัทในปีที่ผา่นมา ประกอบกบัการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลก าไรของบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเหน็ควรจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการสว่นเพ่ิมเติมประจ าปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
ให้แกก่รรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรบ าเหน็จกรรมการสว่น
เพ่ิมเติมประจ าปี 2559 ตามความเหมาะสมต่อไป 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 กับปี 2559 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนค่าตอบแทน
ที่ได้รับในปี 2559
ต่อเดือน (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทนที่น าเสนอในปี 2560 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อต าแหน่ง

ต่อเดือน (บาท) 
รวมค่าตอบแทน
ต่อเดือน (บาท) 

1.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ 85,000 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 49,000 

85,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

18,000 

กรรมการตรวจสอบ 18,000 

2.นายกิตติ คชนนัทน์(1)  40,000 
กรรมการบริษทั 28,000 

63,000 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 

3.นายศิริ การเจริญดี 40,000 

กรรมการบริษทั 28,000 

66,000 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 18,000 

4.นายลี เช เต็ก ไลโอเนล  250,000 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 250,000 

275,000 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 

5.นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 25,000 
กรรมการบริษทั 28,000 

43,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 

6.นายตนั ชิน กวาง จอห์นสัน - 
กรรมการ 28,000 

48,000 
กรรมการบริหาร  20,000 

7.นางสาวนุช กลัยาวงศา - กรรมการบริษทั 28,000 28,000 
รวมจ านวน (บาท)  440,000  608,000 608,000 
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการ RML-WC 
(1) นายลี เช เช็ง เอเดรียน ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย - 
(2) นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย - 

 
หมายเหตุ 1. นายกิตติ  คชนันทน์  ไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทนับตัง้แต่ปี  2560  

เป็นต้นไป โดยนายเวทย์ นชุเจริญ ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
อิสระแทน  
2. กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
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3. ส าหรับปี 2559 มีบ าเหน็จส าหรับกรรมการส่วนเพ่ิมเติมที่รอการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อีกจ านวน 930,000 บาท 
4. ส าหรับปี 2560 นาย ลี เช เชง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรวรพักตร์ จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ตาม
โครงการ RML-WC ในจ านวนไม่เกิน 7,300,000 หน่วยต่อคน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9-11 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                 
จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2560 เป็นจ านวนไมเ่กิน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) และการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ
ส่วนเพ่ิมเติมประจ าปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน  930,000 บาท (เก้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แกก่รรมการตามความ
เหมาะสมต่อไป  

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  กจ. 39/2548                   
เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่               
ทจ. 11/2552 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี 
(Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกลา่วปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการ
หมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรายอื่น ๆ 
ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก ส านักงาน 
อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
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ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงิน
ของบริษัท 

1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523  
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) และ/หรือ  

2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4579 
 (ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ  

3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930  
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน)  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าในรอบปีบัญชีที่ผา่นมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบติังานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเส่ียง รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน มีการปฏิบติังานสอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพันธ์และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ) 
ของบริษัท และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2560 กับปี 2559 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2560  รอบปีบัญชี 2559  

1.  ค่าสอบบญัชี ไมเ่กิน 1,820,000 บาท ไมเ่กิน 1,580,000 บาท 

2.  ค่าบริการอื่นๆ - - 

หมายเหตุ ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2559 คือ บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 
และ บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทส าหรับปี 2560  

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุติัการผู้สอบบญัชี
จากส านักงาน อี วาย จ ากัด โดยก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
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การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้
น าออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเ พ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ก าหนดว่าบริษัทจะเพ่ิมทุนจากจ านวนที่                   
จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึน้และจะกระท าได้เม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและ
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไมค่รบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 

อยา่งไรกต็าม บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไมไ่ด้ออกจ าหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RML-W4) ตามมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ค รัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2558 เป็นจ านวน 17,112 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 17,112 บาท บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนใน
จ านวนดังกลา่ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย 

ทัง้นี ้ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,558,337,397 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,558,337,397 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย  

(1) หุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้ว จ านวน 3,575,483,607 หุ้น  

(2) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (RML-WB) ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น              
ครัง้ที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 89,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาทและ 

(3) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2558                  
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จ านวน 893,853,790 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุดังกลา่ว บริษัทจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,558,337,397 บาท (ส่ีพันห้าร้อยห้า สิบแปดล้าน
สามแสนสามห ม่ืน เจ็ด พั น              
สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 
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 แบง่ออกเป็น 4,558,337,397 หุ้น (ส่ีพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
สามแสนสามห ม่ืนเจ็ ดพั น    
สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,558,337,397 หุ้น (ส่ีพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
สามแสนสามห ม่ืนเจ็ ดพั น 
สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ  -          หุ้น   (-)” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุัติการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 17,112 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,354,509 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่เป็นจ านวน 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ 4,558,337,397 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียน ตามรายละเอียดดังกลา่วข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

เน่ืองจากการพิจารณาวาระท่ี 9-11 ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไปน้ี เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัท ซ่ึงจะออกให้แก่พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ RML-WC ดังนัน้ ในการ
พิจารณาในวาระท่ี 9-11 จะถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนมุติัจะถือว่าวาระอ่ืนๆ ท่ี
ได้รับอนมุติัแล้วเป็นอนัยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนมุติจากท่ีประชุมน้ี และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไป 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้พนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เน่ืองจากในปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก เพ่ือ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจและตอบแทนการท างานของพนักงานของบริษัท และเพ่ือรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถ
และมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยูก่บับริษัทในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
ในอนาคต จึงเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ณ วันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2560  โดยไม่คิดมูลค่า เพ่ือจัดสรรให้แกพ่นักงาน
ขอ งบ ริษัท  ต าม โค รงกา รการเสนอขา ยหลักท รัพ ย์ที่ อ อก ใหม่แ ก่พ นั ก งา นข อง  บ ริษั ท   
ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 3 (“RML-WC”) ทัง้นี ้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งกรรมการแต่ละรายมีสิทธิได้รับ และคุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
RML-WC ปรากฏในสรุปสาระส าคัญโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 3 ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7  

นอกจากนี ้ในกรณีที่พนักงานของบริษัท ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ มีอ านาจจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกลา่วให้แกพ่นักงานราย
อื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) 

นอกจากนี ้บริษัทเหน็ควรให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอ านาจ
ในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท  ตามโครงการ RML-WC ซึ่ง รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่  
(1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใด ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวของกบัการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC เทา่ที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ หรือในสว่นที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง 
และด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  RML-WC (3) ลงนามในแบบค าขอ
อนญุาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทดัง
รายละเอียดที่แสดงในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 และเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
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พิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท 
และบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามรายละเอียดดังกลา่วข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 
มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไมมี่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้พนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามวาระที่ 9 ข้างต้นนัน้ จึงเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 4,558,337,397 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 4,704,337,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนจ านวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC จ านวนไมเ่กิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งไมคิ่ดมูลค่า รายละเอียดของการ
เพ่ิมทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F53-4) สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน จึงเหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุัติ
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ดังกลา่วโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,704,337,397 บาท (ส่ีพันเจ็ดร้อยส่ีล้าน 

สามแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน 

สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,704,337,397  หุ้น (ส่ีพันเจ็ดร้อยส่ีล้าน 

สามแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน 

สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,704,337,397 หุ้น (ส่ีพันเจ็ดร้อยส่ีล้าน 

สามแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน 

สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
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 หุ้นบริุมสิทธิ  -          หุ้น   (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และอนมุัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้เป็นไปตามการเพ่ิม
ทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกลา่วข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ                
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการเห็น
ควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา อนุมัติจัดสรรหุ้ นสามัญ เพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 
146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  RML-WC ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4)  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 

นอกจากนี  ้ให้ที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ /หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อันจ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท
ภายใต้โครงการ RML-WC ซึ่งรวมไปถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เป็นครัง้เดียว
หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ที่เ ก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกลา่ว และ 
(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามรายละเอียดดังกลา่วข้างต้น 
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การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 12 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.raimonland.com ด้วยแล้วตัง้แต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม  ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด 
กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบั นายประดิษฐ์ ภัทรประสทิธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 มายงับริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี  3 อาคารรัจนาการ ชัน้ท่ี 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา              
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 
จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ ถือหุ้นตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทเร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

หมายเหตุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัทในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ โปรดติดต่อ  
คุณนัดดา แซ่เจียง โทรศัพท์ 02 029 1889 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
  บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

            (นายสถาพร อมรวรพักตร์) 
     กรรมการบริหาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation 
 

นายศิริ การเจริญดี 
Mr. Siri Ganjarerndee 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายศิริ การเจริญดี 
Mr. Siri Ganjarerndee 

 
อายุ  
Age 

68 ปี 
68 years  

สัญชาติ  

Nationality 

ไทย 
Thai 

ต าแหน่งในบริษทั/ประเภทกรรมการที่
เสนอจะแต่งตัง้ 

Position/ Types of director nominated 
for appointment 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director/ Member of the Audit Committee  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

ปริญญาเอก - ดษุฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัโมนาช ประเทศออสเตรเลีย 
Phd. In Monetary Economics, Econometrics and Operations Research,  
Monash University, Australia  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

Training relating to role and duties of 
director 

Directors Certification Program DCP 60/2004 
Directors Accreditation Program DAP 4/2003  
Audit Committee Program ACP 6/2005 

ประสบการณ์การท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

 ปัจจบุัน 
 
Present 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ  
Independent Director/ 
Member of the Audit Committee 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company 
Limited/Real Estate 

 ปัจจบุัน 
Present 

กรรมการ 
Director 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
TRIS Corporation Co., Ltd. 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน  
Appointed as the Company’s director on 14 August 2014 and being the director of the 
Company for 2 years and 8 months 

การถือครองหุ้นในบริษัท 

Shareholding in the Company 

ไม่มี 

None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทห รือบ ริษัท ย่อย 
Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไม่มี 

None 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation 
 

นายศิริ การเจริญดี 
Mr. Siri Ganjarerndee 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

กรรมการอิสระ:        บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส, บมจ. โพสต์ พลบับิชชิง, บมจ. น า้มนัพืชไทย  
                               บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต, รพ.สมิติเวช 
Independent:         Indorama Venture PLC., The Post Publishing PLC., The Thai  
Director                  Vegetable Oil PLC., Bangkok Life Insurance PLC., Samitivej PLC 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive position 
in non-listed companies 

กรรมการ:                บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  
 
Director:                 TRIS Corporation Co., Ltd.  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไม่มี 

None 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or 
an advisor regularly receiving a salary 
from the Company or its subsidiary   

ไม่มี 

None 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being a professional service provider 
for the Company or its subsidiary 

ไม่มี 

None 

มี /ไ ม่มีความสัมพัน ธ์ทางธุร กิจที่ มี
นัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

Having business relationship that may 
materially affect the independence of 
his/her performance   

ไม่มี 

None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

Number of meetings attended in 2016 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  7 / 7 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting  7 / 7        times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไม่มี 

None 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation 
 

นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 
Mr. Roland Pang Tze Vui 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 
Mr. Roland Pang Tze Vui  

 
อายุ  
Age 

39 ปี 
39 years 

สัญชาติ  

Nationality 

บรูไน 
Bruneian 

ต าแหน่งในบริษทั/ประเภทกรรมการที่
เสนอจะแต่งตัง้ 

Position/ Types of director nominated 
for appointment 

กรรมการ 

Director 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจกัร 
Masters’ Degree in Finance, University of Manchester, UK 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

Training relating to role and duties of 
director 

อบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ รุ่น DCP 165/2012 
Director Certification Program (DCP 165/2012)  
 

ประสบการณ์การท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

 ปัจจบุัน 
 
Present 

กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Director /  
Risk Management Director 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ปัจจบุัน 
Present 

ผู้ จดัการการลงทนุ 
Investment Manager 

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี  ้แอ็ดไวซอร่ี จ ากัด  
Thai Prosperity Advisory Co., Ltd. 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน 
Appointed as the Company’s director on  16 May 2012 and being the director of the 
Company for 4 years and 11 months 

การถือครองหุ้นในบริษัท 

Shareholding in the Company 

ไม่มี 

None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทห รือบ ริษัท ย่อย 
Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไม่มี 
None 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation 
 

นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 
Mr. Roland Pang Tze Vui 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไม่มี 
None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive position 
in non-listed companies 

ไม่มี 
None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไม่มี 
None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

Number of meetings attended in 2016 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท   7 / 7 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 7 / 7          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไม่มี 
None 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation 
 

นายเวทย์ นุชเจริญ 
Mr. Weidt Nuchjalearn 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายเวทย์ นุชเจริญ 
Mr. Weidt Nuchjalearn 

 
อายุ  
Age 

63 ปี 
63 years  

สัญชาติ  

Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ 

Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of the Audit Committee 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
Master of Commerce (Business Administration), Thammasat University 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

Training relating to role and duties 
of director 

หลกัสตูร Role of the chairman Program (RCP) รุ่น 31/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Role of the Chairman Program (RCP) Class 31/2013, Thai Institute of Directors Association 

ประสบการณ์การท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

 ปัจจบุัน 
Present 

กรรมการ 
Director 

บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 / ลีสซ่ิง 
Srisawad Power 1979 PLC / Leasing 

 ปัจจบุัน 
Present 

กรรมการ 
Director 

บมจ. ทิพยประกันภัย / ประกันภัย 
Dhipaya Insurance PLC / Insurance 

 ปัจจบุัน 
Present 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Chairman of Audit Committee 

บมจ. ไทยฟดูส์ กรุ๊ป / อาหาร 
Thaifood Group PLC / Food 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

 

ไม่เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
Never been appointed as a director of the Company 

การถือครองหุ้นในบริษัท 

Shareholding in the Company 

 

ไม่มี 

None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย Relationship with executives or 
major shareholders of the Company 
or its subsidiaries 

 

ไม่มี 

None 
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Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation 
 

นายเวทย์ นุชเจริญ 
Mr. Weidt Nuchjalearn 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นในบริษทัจดทะเบยีนอื่น 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

กรรมการ, บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 / Director, Srisawad Power 1979 PLC 
กรรมการ, บมจ. ทิพยประกันภัย / Director, Dhipaya Insurance PLC 
ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไทยฟดูส์ กรุ๊ป / Chairman of Audit Committee Director, 
Thaifood Group PLC 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies+ 

กรรมการ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
กรรมการ องค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทย 
Director, Forest Industry Organization  
Director, Zoological Park Organization of Thailand 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ใน กิจการอื่ นที่ อาจท าใ ห้ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไม่มี 

None 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดอืนประจ า
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, 
or an advisor regularly receiving a 
salary from the Company or its 
subsidiary   

ไม่มี 

None 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being a professional service provider 
for the Company or its subsidiary 

ไม่มี 

None 

มี/ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจที่ มี
นั ยส าคัญ อั น อาจ มีผล ท าใ ห้ ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

Having business relationship that may 
materially affect the independence of 
his/her performance   

ไม่มี 

None 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไม่มี 

None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

Profiles of Independent Directors for Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors 

ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ 
Mr. Pradit Phataraprasit 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Chairman of the Board of Directors/ 
Independent Director/ 
Audit Committee/ 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

อายุ 
Age 

62 ปี 
62 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

119/12 หมู่ท่ี 3 ต าบลหวัดง อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร  
119/12 Moo No. 3 Hua Dong Sub-district, Muang Pichit District, Phichit Province 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไม่มี 
None 
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นิยามกรรมการอิสระ 
Definition of Independent Directors 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities an d Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand.)  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidia ries, 
associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number 
of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ล ูกจ้าง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมขอ งบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีล ัก ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ล ักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซ่ึงเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who 
regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company’s parent company, its subsidiaries, or its 
associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Com pany, unless such 
director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. I n this regard, 
such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government 
sector which is the major shareholder or controlling person of the Company. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรส
ของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of 
the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, 
executive or controlling person of the Company or its subsidiary.  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลั กษณะท่ีอาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีล ั กษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

 อน่ึง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามท่ีก าหนดในข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated 
companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a  
member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or  
controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associa ted 
company, its major shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least  two years 
before the date being appointed as Independent Director. 
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In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the rele vant notifications of the 
Office of the Securities and Exchange Commission. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major 
shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor 
providing auditing service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its 
controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date  being 
appointed as Independent Director. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถื อหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีล ักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการอิสระ 

6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that 
received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated 
company, its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional 
services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointe d as 
Independent Director. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholder s relating to major 

shareholders. 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ล ูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor 
being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consu ltant who 
receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the 
business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company’s operation.  
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
Enclosure 5 

Page - 1 - of 4 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ  20 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ  10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  1 เดือนนับแต่วันได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล้เคียงกไ็ด้ 

 
ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง

ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลา่ว และจัดสง่ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกว่า  
7 วันกอ่นวันประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันกอ่นวันประชุมไมน้่อยกว่า 3 วัน 

 
ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไมน้่อยกว่า 25 คน หรือไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 
  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใดเม่ือลว่งเวลานัดไปแล้วถงึ 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไมค่รบองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม ่และให้สง่หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วัน
กอ่นวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้ไม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉนัทะ

จะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 

หนังสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แกป่ระธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชุมกอ่นผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ประชุม 
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ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่
ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม  

 
ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  ้
 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคัญให้แกบ่คุคลอื่น  
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคัญ 
   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  
   (จ) การรวมกิจการกับบคุคลอื่น โดยมีวัตถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคับ 
   (ช) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
   (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 
ข้อ 40 กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้
 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
  (2) พิจารณาและอนมุติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
  (5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
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Raimon Land Public Company Limited 
 

Articles of Association Specifically Related to Shareholders’ Meeting and Voting 
 

Article 33 The Board of Directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the date ending the fiscal 

period of the Company. 

 

 Other meetings of shareholders in addition to the said meeting shall be called extra -ordinary meetings.  The Board of Directors 

may convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate.  Alternatively, the shareholders holding 

shares in aggregate amounting to not less 20 per cent of the total number of shares sold, or there are 25 shareholders holdin g 

shares in aggregate amounting to not less than 10 per cent of the total number of shares sold, may subscribe their names to 

prepare a notice requesting the Board of Directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time, but they 

shall also specify clear reasons for such request in the notice.  The Board of Directors shall hold a meeting of shareholders within 

1 month from the date of the receipt of the notice. 

 

Article 34 The chairman of the Board of Directors or the director entrusted by the chairman shall determine a date, time and place of a 

meeting of shareholders.  The place of the meeting may be determined to be other place than in the area of which the Company’ s 

head office is situated or in a neighboring province. 

 

Article 35 In convening a meeting of shareholders, the Board of Directors shall issue a notice of meeting specifying the place, date, time, 

agendas, and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details, and by expressly specifying as to the 

matters to be set for acknowledgement; approval,  or consideration, as the case may be, including opinion of the Board of Directors 

on said matters, and send the same to the shareholders and the registrar for acknowledgment not less than 7 days before the 

meeting date.  And, the notice of meeting shall a lso be announced in a newspaper for a consecutive period of 3 days and for not 

less than 3 days prior to the meeting date. 

 

Article 36 In a meeting of shareholders, there shall be the shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number of not less 

than 25 persons or not less than one half of the total number of the shareholders,  and there shall have shares in aggregate 

amounting to not less than 1/3 of the total number of shares sold, then,  a quorum is formed.  

 

 In the case where it is found that at any meeting of shareholders, upon the lapse of 1 hour from the time determined for the  

commencement of the meeting, the number of the shareholders present is not sufficient to form a quorum as required, if such 

meeting is convened because the shareholders have requested, it shall be restrained, if such meeting is convened  because the 

shareholders have not requested, it shall be re-convened and the notice of meeting shall be sent to the shareholders not less than 

7 days prior to the meeting date.. In the subsequent meeting, no quorum is required. 

 

Article 37 In a meeting of shareholders, the shareholders may authorise other persons as their own proxies to be present and vote at a 

meeting on their behalf.  The A proxy document shall be dated and signed by the shareholders who authorised the persons as 

their own proxies and shall be pursuant to the form determined by the registrar.  
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 A proxy document shall be submitted to the chairman of the Board or his or her entrusted person at the meeting’s p lace before 

attending the meeting. 

 

Article 38 The chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. In the case where the chairman is not present at th e 

meeting or cannot perform his or her duty, then a vice-chairman, if any, shall act as the chairman.  If there is no vice-chairman, or, 

if there is a vice-chairman who, however, cannot perform his or her duty, then the shareholders present at the meeting shall elect 

one shareholder among them to be the chairman of the meeting.  

 

Article 39 A resolution of the meeting of shareholders shall consist of votes as follows:  

 

(1) In a normal case, it shall consist of the majority of votes of the shareholders present and voting.  In case of an equality 

of votes, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote. 

(2) In case of the followings, it shall consist of votes of not less than 75 per cent of the total votes of the shareholders pres ent 

at the meeting and have the right to vote: 

(a) to sale or transfer of business of the Company, in whole or in essential part, to other persons;  

(b) to purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies;  

(c) to enter into, amend or terminate a contract relating to a lease of business of the Company, in whole or in 

essential part; 

(d) to entrust other persons to  manage the Company; 

(e) to join business with other persons with the objectives of sharing profit and loss;  

(f) to amend the Memorandum of Association or the Articles of Association;  

(g) to increase or decrease  the Company’s capital or to issue debentures; and 

(h) to amalgamate or dissolute the Company. 

 

Article 40 The matters/businesses which an annual general meeting should act are as follows:  

 

(1) to reviewing the Board of Directors’ report regarding the Company’s operating performance during the previous period 

as proposed to the meeting;  

(2) to consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement;  

(3) to consider the allocation of profits; 

(4) to consider the election of new directors in place of those who shall retire upon the expiration of their terms;  

(5) to consider the appointment of the auditor and determine the auditor’s remuneration; and  

(6) Other business. 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 
 

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุม- 
ต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 

ลงวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้
แกผู่้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เ ก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเหน็ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้ นท่ี
มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้ นเคยกบัข้อพึงปฏิบติัที่ น ามาใช้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอ่นผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้รับมอบฉนัทะ  
2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉนัทะ 
 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ช่ือโดยโนตารีพับบลิคไมเ่กิน 1 ปี  
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตัง้แต่เวลา 13:00 – 14:00 น. ของวันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 
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Raimon Land Public Company Limited 
 

List of documents or evidence verifying the identity of shareholder or its proxy entitled to attend the meeting which shall be 
presented on the date of the shareholders’ meeting 

 
The policy of the Board of Governors of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 February 1999, relating to good 

practices for holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create 
confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of 
documents or evidence verifying the identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the 
meeting which should be observed by the shareholders, would improve transparency, be fair and provide benefits to the 
shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a 
case by case basis, at the Company’s sole discretion. 
1. Natural person 
1.1 Thai nationality 

(a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification 
card of state enterprise officer); or 

(b) In case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 Non-Thai nationality 
(a) Passport of the shareholder; or 
(b) In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 

foreigner) of the proxy. 
2. Juristic person 
2.1 Juristic person registered in Thailand 

(a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; 
and 

(b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 
proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 Juristic person registered outside of Thailand 
(a) Corporate affidavit; and  
(b) Copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 

proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 

outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public not exceeding 1 year. 
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 

from 1:00 – 2:00 p.m. on Monday April 24, 2017. 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยด าลับท่ี 7 

 

หน้า 1 จาก 8 

สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่แก่พนักงาน1ของ 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ครัง้ท่ี 3  

(“โครงการ RML-WC”) 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ RML-WC 

• เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของพนักงานของบริษัทให้มีความตัง้ใจในการท างานเพ่ือ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แกบ่ริษัทและผู้ถือหุ้น 

• เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์ให้แกผู่้ถือหุ้นเน่ืองจากการที่บริษัทมีบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ร่วมกันปฏิบติังานอยา่งเต็มที่นัน้จะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมัน่คงทางการเงินซึ่งจะ
กอ่ให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึน้ในอนาคตแกผู่้ถือหุ้นของบริษัท 

• เพ่ือท าให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุง่ไปสู่การสร้างผลตอบแทน
อยา่งยัง่ยืนแกบ่ริษัท  

2. รายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ช่ือ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

(RML-WC) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ถือและไมส่ามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จ านวนท่ีออก : 146,000,000 หน่วย 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สทิธิ : 1.31 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วันออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิ : วันที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารและ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย ภายหลงัจาก
ที่บริษัทฯ ได้รับอนมุติัจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

อายุของใบส าคัญแสดง
สทิธิ  

: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคัญแสดงสิทธิ  

                                                 
1 พนกังาน หมายถึงบุคลากรของบริษัท รวมถึงผู้ บริหาร  
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วธีิการจัดสรร : บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 146,000,000 หน่วย ให้แก่
พนักงานบริษัท โดยให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายพิจารณา
ก าหนดคุณสมบติัของพนักงานของบริษัทผู้มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ และจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทแต่ละรายดังกลา่วจะได้รับ 

เง่ือนไขและระยะเวลาการ
ใช้สทิธิ  

: เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไมส่ามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่ก าหนดไว้
ในข้อ 3.2.3. 

ภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้จ านวน 4 ครัง้ต่อปี โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิในจ านวนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิดังกลา่วสามารถใช้สิทธิได้ใน วันท าการสดุท้ายของทกุไตรมาสจนกว่าครบอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ไม่ครบจ านวน 1 ใน 
3 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ได้รับการจัดสรรแต่ยงัไมไ่ด้มีการใช้สิทธิสามารถน าไปใช้ในปีถดัไปได้  

“วันก าหนดการใช้สทิธิ” คือ วันท าการสดุท้ายของทกุไตรมาส และวันก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกบัระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

“วันท าการ” หมายถงึ วันที่บริษัทฯ เปิดท าการตามปกติ   

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธ ิ

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันท า
การกอ่นวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ครัง้สุด ท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันท าการก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาในการเสนอขาย : บริษัทฯ ต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนมุัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ 
RML-WC  

จ านวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรร
ไว้เพ่ือรองรับ 

: 146,000,000 หุ้น  

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะไมน่ าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ี
เกดิจากการใช้สทิธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
การใช้สทิธิ  

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุที่ ทจ. 34/2551 เ ร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม ่และหุ้นที่ออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) 

สทิธิและประโยชน์อย่างอ่ืน
นอกจากประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามัญ 

: -ไมมี่- 

3.  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิและการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

3.1 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ 

3.1.1   คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย ภายหลงัได้รับอนมุติัจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีอ านาจ (1) 
พิจารณาก าหนดคุณสมบติั รายนามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ (2) เปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิของ
พนักงานท่ีได้รับการจัดสรรไปแล้ว 

3.1.2  ในกรณีที่พนักงานไมส่ามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.3 บริษัทฯ สามารถ
น าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากพนักงานดังกลา่วมาจัดสรรให้แกพ่นักงานรายอื่นต่อไปได้ ทัง้นี ้ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าฝ่ายที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการและ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหมต่่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) 

3.1.3 คุณสมบติัของพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(1)  เป็นพนักงานของบริษัทที่ (ก) ต้องผา่นช่วงทดลองงานมาแล้ว และ (ข) ต้องไมเ่ป็นพนักงานซึ่งมีวาระ
การจ้างงานชั่วคราว 
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(2)  ในกรณีอื่นๆ นอกจาก (1) ให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาต่อไป 

3.2 เง่ือนไขในการใช้สทิธิในใบส าคัญแสดงสทิธิ  

3.2.1  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานในวันก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบใุนข้อ 
3.2.2 

3.2.2  ในกรณีที่ได้รับยกเว้นมีดังนี ้ 

(ก)  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นพนักงานเน่ืองจากถึงแกก่รรม  สาบสญู เจ็บป่วยอย่าง
ร้ายแรงหรือทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติังานได้อีกต่อไปหรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารมอบหมาย 
พิจารณาเหน็สมควรให้บคุคลดังกล่าว หรือทายาทหรือผู้ พิทกัษ์หรือผู้อนุบาลของบคุคลดังกลา่ว สามารถใช้
สิทธิซือ้หุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิแทนพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายขุองใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
นัน้  

(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเน่ืองจากการเกษียณอาย ุผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกลา่วได้จนครบอายขุองใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับการจัดสรร  

(ค)  ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน เน่ืองจากการถกูเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่
มีความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นพนักงานซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุมใน
บริษัท หรือการโอนย้ายตามค าสัง่บริษัทหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซือ้หุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกลา่วได้จนครบอายขุองใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 

3.2.3  เว้นแต่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ลาออก ถูก
ไลอ่อกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไมส่ามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบส าคัญแสดงสิทธิในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้
สิทธิทัง้หมดท่ีถืออยูใ่ห้แกบ่ริษัทฯ โดยทนัที เพ่ือให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/
หรือบคุคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายน าไปจัดสรรให้แก่พนักงานของ
บริษัทรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป 
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3.2.4  หากพนักงานไมใ่ช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไมค่รบถ้วนและใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกลา่วครบอายตุามท่ีก าหนดแล้ว ให้ถือว่าพนักงานของบริษัทสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
เหลือดังกลา่วโดยพนักงานดังกลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ 

3.2.5  คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอ านาจโดยสมบรูณ์ในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไข เง่ือนไขในการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากท่ีได้ระบมุาข้างต้นได้ 

4. รายช่ือผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการท่ีได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิท่ีได้รับ

การจัดสรร 
(หน่วย) 

จ านวนหุ้น
สามัญท่ีจะ

ได้รับจากการ
ใช้สทิธิ (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสทิธท่ี
ได้รับการจัดสรรต่อ
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิทัง้หมด
ตามโครงการ RML-

WC 

1. นาย ลี เช เชง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร/ 
กรรมการ 

ไมเ่กิน 7,300,000 
หน่วย 

ไมเ่กิน 
7,300,000 หุ้น 

ไมเ่กินร้อยละ 5 

2. นาย สถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน/

กรรมการ 

ไมเ่กิน 7,300,000 
หน่วย 

ไมเ่กิน 
7,300,000 หุ้น 

ไมเ่กินร้อยละ 5 

 

5.   ลักษณะเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ  

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท ตามโครงการ RML-WC นี ้จะเป็นไปตามที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เ ร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่
และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือ
ประกาศอื่นใดท่ีใช้บงัคับแทนรวมทัง้กฎและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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6.  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มี (1) RML-W4 ท่ีจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 893,853,790 หน่วย อตัราการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.97 บาทต่อหุ้น และ (2) RML-WB ซึ่ง
จัดสรรให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ซึ่งยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิจ านวน 
89,000,000  หุ้น อตัราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาท
ต่อหุ้น 

ในกรณีที่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทนุครบถ้วน รายละเอียดการค านวณอ้างอิง
บนสมมติุฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 1.38 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ 
ย้อนหลงั 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
(ระหว่างวันที่ 15 ถงึ 23 กมุภาพันธ์ 2560) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี ้

กรณีที่ 1 RML-W4 และ RML-WB ไมใ่ช้สิทธิ  

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Control Dilution   = จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ 

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ 

 = 146,000,000 

(3,575,483,607+146,000,000) 

 = ร้อยละ 3.92 

 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย  

 = (1.38-1.377) 

1.38 

 =  ร้อยละ 0.20 
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โดยราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก  

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (จ านวนหุ้น paid-up x ราคาตลาด) + (จ านวนหุ้นรองรับเสนอขายครัง้นี ้x ราคาใช้สิทธิ) 

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้

 = (3,575,483,607 x 1.38) + (146,000,000  x 1.31) 

3,575,483,607+146,000,000   

 = (4,934,167,378 + 191,260,000) 

3,721,483,607 

 = 1.377 บาท 

 

กรณีที่ 2 RML-W4 มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนครบทัง้จ านวน แต่ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ RML-
WB มีการใช้สิทธิครบทัง้จ านวน  

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Control Dilution   = จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ 

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ 

 = 146,000,000 

 (3,575,483,607+ 893,853,790 + 89,000,000 + 146,000,000)   

 = ร้อยละ 3.10 

 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย  

 = (1.38-1.495) 

1.38 

 = ร้อยละ -8.36 (ไมมี่ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น) 
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โดยราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก  
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (จ านวนหุ้น paid-up x ราคาตลาด) + (จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ RML-W4 x ราคา

ใช้สิทธิของ RML-W4) + (จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ RML-WB x ราคาใช้สิทธิของ 

RML-WB) + (จ านวนหุ้นรองรับเสนอขายครัง้นี ้x ราคาใช้สิทธิ) 

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้

 = (3,575,483,607 x1.38) +(893,853,790 x1.97)+(89,000,000x1.67)+(146,000,000 x1.31) 

(3,575,483,607+ 893,853,790 + 89,000,000 + 146,000,000) 

 = (4,934,167,378  + 1,760,891,966 + 148,630,000 + 191,260,000) 

4,704,337,397 

 = 1.495 บาท 

7. สทิธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

การอนมุัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แกพ่นักงานของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไมมี่ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทในการออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

-ไมมี่- 

9. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

1)  นาย ประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 

ข้าพเจ้าบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด  (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่  2/2560 เม่ือวันที่                       
24 กมุภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 – 14.00 น. เก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุดังต่อไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,354,509 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 17,112 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 146,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 4,704,337,397 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัจ านวน 146,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวัตถปุระสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 146,000,000 1 146,000,000 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- 
- - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิในใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ที่ออกให้แกพ่นักงานของ

146,000,000 อตัราการใช้
สิทธิ: 

1 หน่วย ต่อ 1 

ราคาการใช้
สิทธิ:  

1.31 บาท 

หมายเหตุ 1  
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (รวมเรียกว่า 

“บริษัท”) ภายใต้โครงการการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมแ่ก่

พนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 3 

(“โครงการ RML-WC”)  

หุ้น ต่อ 1 หุ้น 

หมายเหตุ 1.    มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการ 

และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียด

อื่นใด อันจ าเป็นที่เ ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิใน

ใบส าคัญแสดงสิทธิให้แกพ่นักงานของบริษัทภายใต้โครงการ RML-WC ซึ่งรวมไปถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียง 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 

เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว  (2) การเข้าเจรจา ท า

ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ือง

กบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่างๆ 

และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุดังกลา่ว 

 โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แกพ่นักงานของบริษัท                  
ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 3 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  

โครงการ RML-WC ไมมี่เศษหุ้น 

3. การก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00  น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 4 
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยก าหนดวัน
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ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และก าหนดวัน
รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทนุจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

5.1 วัตถปุระสงค์ของการเพ่ิมทุน 

5.1.1 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แกพ่นักงานของบริษัท 

5.1.2 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการท างานของพนักงานของบริษัท  และเพ่ือรักษา
บคุลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบติังานอยู่กบับริษัทในระยะยาว และท าให้บคุลากรมี
ก าลังใจในการท างานและสร้างสรรค์งานเพ่ือบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นใน
อนาคต 

5.2 การใช้เงินในสว่นเพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทนุใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะมีเงินทนุเพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุ และการขยายธุรกิจ 

3. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการท างานของพนักงานของบริษัท และเพ่ือรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยูก่ับบริษัทในระยะยาว และท าให้บคุลากรมีก าลงัใจใน
การท างานและสร้างสรรค์งานเพ่ือบริษัทต่อไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 
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7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลังหักภาษีเงินได้และส ารองตาม
กฎหมาย เม่ือบริษัทฯ มีก าไรและไมมี่ผลขาดทนุสะสม 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เม่ือได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน  

ปัจจุบนับริษัทฯ มี (1) RML-W4 ท่ีจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิจ านวน  893,853,790 หน่วย อตัราการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 1.97 บาทต่อหุ้น และ (2) RML-WB ซึ่ง
จัดสรรให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ 
จ านวน 89,000,000 หุ้น อตัราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 1.67 
บาทต่อหุ้น 

ในกรณีที่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบถ้วน รายละเอียดการค านวณอ้างอิง
บนสมมติุฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 1.38  บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ 
ย้อนหลงั 7 วันท าการติดต่อกนักอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
(ระหว่างวันที่ 15 ถงึ 23 กมุภาพันธ์ 2560) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี ้

กรณีที่ 1 RML-W4 และ RML-WB ไมใ่ช้สิทธิ  

  การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

  ร้อยละ 3.92 

  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

  ร้อยละ 0.20 
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กรณีที่ 2 RML-W4 มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนครบทัง้จ านวน แต่ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และRML-
WB มีการใช้สิทธิครบทัง้จ านวน  

  การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

  ร้อยละ 3.10 

  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

  ร้อยละ -8.36 (ไมมี่ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น) 

 โปรดพิจารณารายละเอียดของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในสรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
แกพ่นักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 3 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  

9. ค ารับรองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพ่ิมทนุในครัง้นีแ้ล้ว อยา่งไรกดี็ หากในการปฏิบติัหน้าที่ดังกล่าวเกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการดังกล่าวแทนบริษัทฯได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)และหากการปฏิบติัหน้าที่นัน้
เป็นเหตุให้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์
จากกรรมการนั น้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้ 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 24 กมุภาพันธ์ 2560 

2. วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่

สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (Record Date)  

13 มีนาคม 2560 

3. วัน รวบรวมรา ย ช่ือผู้ ถือ หุ้ น ต ามมาต รา  225 ข อ ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุด

14 มีนาคม 2560 
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ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 
ทะเบียนพักการโอนหุ้น 

4. วันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 24 เมษายน 2560 

5. จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติ 

6. จดทะเบียนมติเพ่ิมทนุจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติ 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
  

นายสถาพร อมรวรพักตร์  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

 

 



บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) (Raimon Land Public Company Limited) 
 

แผนที่: สถำนที่จดักำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2560 (Map: Venue of the 2017 Annual General Shareholders Meeting) 
ห้องบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเททมหานคร 10330 โทรศพัท์ 02-690-9999 

Ballroom, 4th Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Tel. 02-690-9999 
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