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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2560 
ของ 

บริษัท ไรมอน แลนด์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 

วัน สถานที่ และเวลา 

  ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ  
เลขที่ 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

 

เร่ิมการประชุม 

นายประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นายสถาพร อมรวร
พกัตร์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่ประชมุ (“เลขานุการฯ”) แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ในที่ประชมุวนันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 352 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ านวน 200 
ราย และเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 152 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,349,805,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.75 
ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมใน
วนันี ้ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประดิษฐ์ ภทัรประสทิธ์ิ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายล ีเช เต็ก ไลโอเนล  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายล ีเช เชง เอเดรียน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายสถาพร อมรวรพกัตร์  กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นายศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. นายกิตติ คชนนัทน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

8. นางสาวนชุ  กลัยาวงศา  กรรมการบริษัท 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายล ีเช เชง เอเดรียน  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  
2. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ  บริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั  

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

ผู้สอบบญัช ี

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการด าเนินการประชมุ หลกัเกณฑ์ใน
การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ  

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลู
ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งช่ือ             
ผู้ ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครัง้ ความคิดเห็นหรือค าถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอ
เสนอให้สอบถามใหมใ่นวาระท่ี 12 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

3. ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
วาระใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

4. ภายหลงัที่ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองด
ออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย และบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงขอให้
ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดัเก็บตามล าดบั 

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จ าเป็นต้องสง่บตัรให้เจ้าหน้าที่ และสามารถหย่อนบตัรลงคะแนน
เห็นด้วยในกลอ่งที่ทางบริษัทจดัไว้ให้ ณ ทางออก หลงัจากจบการประชมุ 

6. บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

7. การนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระ อาจแตกต่างกนัซึง่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่
ละวาระ ก่อนท าการลงคะแนนเสยีง 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม
ตามล าดบั ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัขึน้
เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ก าหนด รวมทัง้ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว               
โดยรายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง และมีการเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องแล้วด้วย ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอ
แก้ไขแตอ่ยา่งใด  

จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี  ้แต่
ไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี  ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,358,150,405 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

งดออกเสยีง   75,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (371 ราย) 1,358,155,905 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 8,350,559 หุ้น 
คิดเป็น 8,350,559 เสยีง รวมมีจ านวนเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 1,358,155,905 เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายลี เช เชง เอเดรียน ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ในการรายงานผลการด าเนินงานปีที่ผา่นมาให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดข้อสรุปสาระส าคญัดงันี ้

• บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการโอนประมาณ 5,100 ล้านบาท โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูถึง   
ร้อยละ 37.3 ซึ่งสงูที่สดุเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั และมีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิที่ 0.35 เทา่ ซึง่แสดงถึงศกัยภาพในการเติบโตของบริษัทตอ่ไปในอนาคต 
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• บริษัทสามารถจ าหน่ายห้องชุดพร้อมขายซึ่งเป็นสินค้าคงคลงั (Inventory) ได้ประมาณ 2,000 
ล้านบาท และส าหรับโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งอยู่ในระหวา่งการก่อสร้างก็ได้รับการตอบรับ
อยา่งดี โดยสามารถจ าหนา่ยได้แล้วกวา่ร้อยละ 56  

• บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการใหม่จ านวน 3 โครงการด้วยกัน คือ เดอะ ลอฟท์ สีลม 
คอนโดมิเนียม High-rise ระดบัหรู, โครงการบริเวณซอยประสาทสขุ ซึ่งจะพฒันาเป็นบ้านเดี่ยว
ระดบัหรู และโครงการบริเวณเพลินจิตซึ่งจะพฒันาเป็นอาคารส านกังานเกรดเอเชิงพาณิชย์แบบ
ผสมผสานตอ่ไป  

• อตัราการโอนไมส่ าเร็จต ่ากวา่ร้อยละ 1  

• มลูค่าห้องชุดพร้อมขาย ณ ปัจจุบนัของบริษัทอยทูี่ 5,461 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกบัโครงการท่ีจะ
เปิดตวัในปีนีอ้ีกประมาณ 4,300 ล้านบาท จะท าให้บริษัทมีห้องชุดพร้อมขายซึง่เป็นสนิค้าคงคลงั 
(Inventory) อยูท่ี่ประมาณ 9,761 ล้านบาท  

• เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับรางวลั  “บริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี”       
จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซลัลแิวน 

• ส าหรับความคืบหน้าของการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิก CAC 
เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

• บริษัทจะยงัคงมุง่เน้นการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมระดบัหรูซึง่เป็นจดุแข็งของบริษัท ควบคูไ่ป
กับการพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยว และการพัฒนาโครงการอาคารส านักงานเกรดเอ              
เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างรายได้แบบสม ่าเสมอตอ่ไปในอนาคต 

โดยรายละเอียดผลการด าเนินงานปีที่ผา่นมาปรากฎตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ซึง่
ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถาม
ค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 2   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 ขอช่ืนชมบริษัทที่มีพฒันาการที่ดีซึ่งได้รับรางวลัในปีนี ้และมีการด าเนิน
นโยบายการกระจายรายได้ และขอสอบถามว่าบริษัทตัง้เป้าอตัราก าไร
ส าหรับโครงการบ้านเดี่ยว และผลตอบแทนของอาคารส านักงานไว้
อยา่งไร และอตัราสว่นพอร์ตโฟลโิอจะเป็นอยา่งไร 

 

• นายล ีเช เชง เอเดรียน กลา่ววา่ บริษัทตัง้เปา้ที่จะสร้างอตัราก าไรของ
บ้านเดี่ยวให้ได้สงูที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดบั
เดียวกับอตัราก าไรของคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นปกติที่บริษัทเน้นเร่ือง
การท าอตัราก าไรให้สงูมากกวา่เน้นปริมาณการขาย แตเ่นื่องจากเป็น



 

หน้า 5/24 

ครัง้แรกที่บริษัทได้หนัมาพฒันาโครงการประเภทนี ้จึงจะด าเนินการ
แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป และหากมีการเปิดตวัโครงการอยา่งเป็นทางการ
แล้ว บริษัทน่าจะสามารถให้ข้อมลูเร่ืองอตัราก าไรในสว่นนีไ้ด้ชัดเจน
ยิ่งขึน้ และในส่วนของการกระจายพอร์ตโฟลิโอในระยะ 1 – 3 ปี
ข้างหน้าของบริษัท คาดว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมร้อยละ 50 และ
โครงการบ้านเดี่ยวกบัอาคารส านกังานเชิงพาณิชย์อีกร้อยละ 50  

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2 

 

ส าหรับโครงการมิวส์เย็นอากาศ ซึ่งเปิดตวัอย่างไม่เป็นทางการมาระยะ
หนึ่งแล้ว แต่ยังสร้างยอดขายได้ประมาณร้อยละ 20 บริษัทมองตลาด
อย่างไร และบริษัทมีความมัน่ใจมากน้อยเพียงใดในการพฒันาโครงการ
ประเภทบ้านเดี่ยวที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 

• นายลี เช เชง เอเดรียน กล่าวว่า ส าหรับโครงการมิวส์เย็นอากาศซึ่งเป็น
โครงการบ้านเดี่ยวโครงการแรก บริษัทจึงใช้เวลาในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ที่ใช่ และเปิดตวัในเวลาที่เหมาะสม โดยขณะนีโ้ครงการได้สร้างเสร็จพร้อม
บ้านตวัอย่างเรียบร้อยแล้ว แม้ยงัไม่ได้เปิดการขายอย่างเป็นทางการ แต่
บริษัทก็มั่นใจในโครงการนีเ้นื่องจากได้รับเสียงตอบรับท่ีดี อย่างไรก็ดี 
โครงการนีเ้ป็นโครงการเลก็ซึง่มีบ้านเพียง 8 หลงัเทา่นัน้ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 3 สอบถามวา่บริษัทมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายส าหรับอาคารส านกังานเกรดเอเชิง
พาณิชย์แบบผสมผสานแล้วหรือไม ่และจะด าเนนิการบริหารจดัการกระแสเงิน
สดของโครงการอยา่งไร รวมทัง้ราคาหุ้นที่ไมส่ะท้อนมลูคา่ทีแ่ท้จริง 

• นายลี เช เชง เอเดรียน กล่าวว่า ส าหรับราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไก
ตลาดของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน ในขณะที่ทางผู้บริหารมีหน้าที่ท าให้
ธุรกิจเติบโต โดยหากมองจากตวัเลข ในขณะนีร้าคาซือ้ขายหุ้นเทา่กบั
มลูค่าหุ้นทางบญัชี โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้นสทุธิที่ 0.35 เท่า บริษัทสามารถท าก าไรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 
ไตรมาส และมีอตัราก าไรในระดบัที่สงู รวมทัง้สามารถโอนทุกยนูิตที่
สามารถขายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงอยากให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลอง
พิจารณาในสว่นนีด้้วย  

• นายลี เช เต็ก ไลโอเนล เสริมว่า ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมางบการเงินของ
บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึน้ ซึ่งหากบริษัทไมม่ีพืน้ฐานทางการเงินท่ี
แข็งแกร่ง บริษัทก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้
ได้ ส าหรับโครงการบริเวณเพลินจิตซึ่งจะพฒันาเป็นอาคารส านกังาน
นัน้ บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กบับริษัทได้อีกใน
ประมาณ 3 ปีข้างหน้า โดยขณะนีบ้ริษัทได้เร่ิมพูดคุยเจรจากับกลุ่ม
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ลกูค้าที่จะเช่าบ้างแล้ว และคอ่นข้างมัน่ใจวา่จะสามารถปลอ่ยเช่าพืน้ท่ี
ทัง้หมดได้ก่อนโครงการสร้างเสร็จ 

• นายลี เช เชง เอเดรียน กล่าวต่อไปว่า ส าหรับเร่ืองการบริหารจดัการ
กระแสเงินสดนัน้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเง่ือนไข ซึ่งขณะนีย้งัไม่
สามารถเปิดเผยข้อมลูได้มากนกั อย่างไรก็ตามบริษัทจะท าให้แนใ่จวา่
มีกระแสเงินสดเพียงพอส าหรับโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี และอยู่
ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น ส าหรับการพฒันา
อาคารส านกังานนัน้ จะเห็นได้ว่าในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาแทบจะไม่มี
โครงการส านกังานเกรดเอใหม่ ๆ เกิดขึน้เลย แต่จะเน้นเป็นการสร้าง
คอนโดมิเนียมซึ่งท าให้มีปริมาณสินค้าล้นตลาด ในขณะที่มีความ
ต้องการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานเกรดเอเป็นจ านวนมาก ซึง่โครงการนี ้
จะเป็นอาคารส านกังานชัน้เยี่ยมในยา่นดงักลา่ว  

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 4 สอบถามว่าโครงการบริเวณเพลินจิตจะประกอบด้วยพืน้ที่  Mix-use 
อะไรบ้าง มูลค่าโครงการประมาณเท่าใด และใช้แหล่งเงินทุนจากก าไร
สะสม การกู้ เงิน หรือการเพิ่มทนุ  

• นายลี เช เชง เอเดรียน กลา่วว่า พืน้ที่ส าหรับโครงการนีจ้ะเป็นอาคาร
ส านกังานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจจะมีบางสว่นที่เป็นพืน้ที่ร้านค้า
ปลีก และเนื่องจากงบการเงินของบริษัทค่อนข้างแข็งแกร่ง จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มทุน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะเป็นแหล่งเงินทุน
ภายใน และแหลง่อื่น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2559 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบ
การเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี  ้
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รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้วก่อนการ
ประชุม จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบั
วาระนี ้ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบั
วาระนี ้ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,552,757,145 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

งดออกเสยีง   6,042,500 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 200,643,840 หุ้น 
คิดเป็น 200,643,840 เสยีง รวมมีจ านวนเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้  1,558,799,745 เสยีง 

วาระที่ 3   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 ขอให้อธิบายถึงข้อความที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 68 
ความว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับ
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน
ระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า” หมายความวา่มปีระเด็นใดที่เป็นท่ีเคลอืบแคลงสงสยัหรือไม ่ให้
ช่วยชีแ้จงด้วย  

• นายสถาพร อมรวรพกัตร์ อธิบายว่า ข้อความดงักล่าวอยู่ในหวัข้อ 
รายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นแบบข้อความ
มาตรฐานในรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งใช้กับทุกบริษัท โดย
ข้อความดงักล่าว หมายถึง ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ผู้ สอบบัญชีมี
หน้าที่ ต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป มิได้
หมายความวา่บริษัทมีข้อบกพร่องในระบบควบคมุภายใน 

• ผู้ สอบบัญชี ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยืนยันค าอธิบายของนาย
สถาพร อมรวรพักตร์ พร้อมชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ข้อความดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งเร่ิมใช้ปีนีเ้ป็นปีแรก และ
ส าหรับบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ไม่มีประเด็นใดที่เป็น
สาระส าคญัในเร่ืองของการควบคมุภายใน 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2  สอบถามตามที่คณุสถาพรแจ้งว่าปีนีใ้ห้ดงูบการเงินรวมเป็นหลกัมากกว่า
ดูงบการเงินเฉพาะกิจการ หมายความว่าในปีต่อไปจะเป็นแนวทางใน
การศกึษางบการเงินของไรมอน แลนด์ จะเป็นเช่นเดียวกบัปีนีห้รือไม่ 
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• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิบายว่า เนื่องจากในอนาคต ไรมอน 
แลนด์ จะมีการกระจายให้บริษัทยอ่ยเป็นผู้ด าเนินธุรกิจในการพฒันา
โครงการตา่ง ๆ มากขึน้ ดงันัน้ หากจะดผูลประกอบการของบริษัท ไร
มอน แลนด์ จ ากัด  (มหาชน) จะต้องดูจากงบการเงินรวมจึงจะ
สะท้อนความสามารถในการท าก าไรที่แท้จริงของกลุม่บริษัท  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมา สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทมีผลก าไรสทุธิประจ าปีเป็น จ านวน 149,604,144 บาท ส าหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการบริษัทจึงเห็นควรให้จัดสรรก าไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นจ านวน 8,000,000 บาท (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 5.35 ของก าไรสทุธิประจ าปี) ไว้เป็นเงินทนุส ารอง เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)  โดยภายหลงัการจดัสรรบริษัทจะมีเงินทนุส ารอง
ตามกฎหมายมีจ านวน 109,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.39 ของทนุจดทะเบียน  

ในสว่นของเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 อยู่ในอตัรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วย (1)  เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2)  เงิน
ปันผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท จ านวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลที่จ่ายทัง้สิน้จ านวน 250,283,852 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่าย
เทียบกบัก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 167.30 ซึ่งมากกวา่นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทที่ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีก าไรและไมม่ีผลขาดทนุสะสม ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมี
ผลก าไรที่ดี โดยมีก าไรสทุธิสะสมจ านวนทัง้สิน้  1,849,596,760  บาท จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลใน
จ านวนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นทกุรายเนื่องในโอกาสที่บริษัทด าเนินกิจการ
ครบรอบ 30 ปี  

ทัง้นี  ้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดให้วันที่ 3 
พฤษภาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) และวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นวนั
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถาม
ของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับ
การอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 8,000,000 บาท คิด
เป็นประมาณร้อยละ 5.35 ของก าไรสทุธิประจ าปี เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอตัรา 0.070 
บาทตอ่หุ้น จ านวนทัง้สิน้ 250,283,852 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  โดย
ก าหนดให้วันที่  3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) และวันที่                    
4 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,558,723,245 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 1,100 0.0001 

งดออกเสยีง   75,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 

วาระที่ 4   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 สอบถามกรณีเงินปันผลพิเศษจะว่าในปีหน้าจะมีด้วยหรือไม่ และเร่ือง
อตัราการจ่ายเงินปันผลซึง่ปกติต้องจ่ายจากก าไรเฉพาะกิจการ หากตอ่ไป
ในภายหน้าบริษัทเปลี่ยนแนวทางให้บริษัทย่อยเป็นผู้ด าเนินธุรกิจเป็น
หลกัตามที่ได้แจ้งในวาระก่อนหน้านี ้กรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
อตัราส่วนก าไรส าหรับการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ทางผู้บริหารมีมุมมอง
อยา่งไรและจะแก้ไขอยา่งไรตอ่ไป 

 

• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิบายว่า ส าหรับกรณีดังกล่าว กฎหมาย
ก าหนดให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากก าไรของบริษัทเท่านัน้ จะจ่าย
จากเงินก าไรของบริษัทย่อยไม่ได้ ดงันัน้ แนวทางในการปฏิบตัิคือบริษัท
ลูกจะท าการจ่ายเงินปันผลกลับคืนมาให้กับบริษัทแม่ ซึ่งจะท าการ
บันทึกไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเป็นรายรับค่าเงินปันผลจาก
บริษัทลกู สง่ผลให้บริษัทแมม่ีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เช่นเดิม 
และส าหรับเงินปันผลพิเศษเนื่องจากครบรอบ 30 ปี จะมีเพียงครัง้เดียว 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวน
หนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งซึ่งในการประชุมสามญั             
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1.  นายศิริ การเจริญดี 

2. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ 

3. นายกิตติ คชนนัทน์ 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นายศิริ การเจริญดี และ  
นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย ซึ่งเป็นกรรมการที่ถูกเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี ้อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายกิตติ คชนนัทน์ กรรมการ
อิสระ ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ จึง
ไมไ่ด้ออกจากห้องประชมุ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคดัเลอืกนาย
เวทย์ นชุเจริญ ให้ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายกิตติ คชนนัทน์ โดย
ประวตัิกรรมการปรากฏตามรายละเอียดที่ได้น าสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ส าหรับบคุคลทัง้ 3 ทา่นท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
อีกทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯและพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง และส าหรับ
ผู้ ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ดังนี ้เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ นายศิริ การเจริญดี  และ นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ กรรมการรายเดิมที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามล าดบัอีกวาระหนึ่งและการ
แต่งตัง้ นายเวทย์ นชุเจริญ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนนัทน์ กรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถาม
ค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้โดยมติในวาระนี ้
ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 



 

หน้า 12/24 

1. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่งด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,554,984,445 99.7645 

ไมเ่ห็นด้วย 3,669,900 0.2355 

งดออกเสยีง   145,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

2. มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความ
เสีย่ง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,553,851,045 99.6918 

ไมเ่ห็นด้วย 4,803,300 0.3082 

งดออกเสยีง   145,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

3. มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายเวทย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันทน์  ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,557,792,704 99.9402 

ไมเ่ห็นด้วย 931,641 0.0598 

งดออกเสยีง   75,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 และค่าบ าเหน็จกรรมการส่วน
เพิ่มเติมประจ าปี 2559 

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุม
เก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 โดยทางคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 โดยค านงึถึงผลประกอบการของบริษัทใน
ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท และ
คา่ตอบแทนถวัเฉลีย่ตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลก าไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท  (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชมุ) และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจในการจดัสรร ทัง้นี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหาร 
จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่คณะกรรมการสรรหาร
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเห็นควรจ่ายบ าเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจ าปี  
2559 ในวงเงินไมเ่กิน 930,000 บาท ให้แก่กรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจ
ในการจัดสรร เนื่องจากมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารเพิ่มขึน้ในระหว่างปี 2559 จ านวน 2 ราย (เดิม
กรรมการทัง้สองท่านเป็นกรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดหมายไว้  
จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ผู้
ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุป
สาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 
2560 ในวงเงินไมเ่กิน 9,300,000 บาท และค่าบ าเหน็จกรรมการสว่นเพิ่มเติมประจ าปี 2559 ในวงเงิน
ไมเ่กิน 930,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,552,922,445 99.6230 

ไมเ่ห็นด้วย 3,668,500 0.2353 

งดออกเสยีง   2,208,800 0.1417 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 
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วาระที่ 6   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 สอบถามวา่เงินคา่ตอบแทนกรรมการในปีนีเ้พิ่มขึน้จากปีก่อนอยา่งไร 

• นายประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ ชีแ้จงว่า บริษัทได้ท าการศึกษาผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริษัทในประเภทเดียวกันและ
ขนาดเท่ากบับริษัท และจากผลส ารวจจึงได้ข้อสรุปตามที่เสนอให้แก่            
ผู้ ถือหุ้นพิจารณา และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการทุก
ทา่นจะพยายามท าหน้าที่ให้ดีที่สดุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2560 

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

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4579 
 (ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ  

3. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930  
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน)  

และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคุม
ภายในและความเสี่ยง รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ
ที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และมีผลปฏิบตัิงานที่ดีเป็นท่ีนา่พอใจ และผู้ สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่ขดั
กับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
และซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,558,724,245 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

งดออกเสยีง   75,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น า
ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสถาพรท าการชีแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีบ้ริษัทมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่าย ซึ่งเหลือจากการจดัสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
ประชุมเมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นจ านวน 17,112 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 
17,112 บาท บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนในจ านวนดังกล่าว โดยวิธีตัดหุ้ นจด
ทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ยออกจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,354,509  บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 4,558,337,397 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึง่ประกอบด้วย 

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

(2) หุ้นสามญัคงเหลือซึ่งจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (RML-WB) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 89,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและ 

(3) หุ้นสามญัคงเหลือซึ่งจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 จ านวน 893,853,790 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,558,337,397 บาท (สี่พนัห้าร้อยห้าสิบแปด

ล้านสามแสนสามหมื่น

เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบ

เจ็ดบาท) 
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 แบง่ออกเป็น 4,558,337,397 หุ้น (สี่พันห้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพนัสาม
ร้อยเก้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,558,337,397 หุ้น (สี่พันห้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพนัสาม
ร้อยเก้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -          หุ้ น 
  

(-)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบั
วาระนี ้แตไ่มม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่
ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,551,163,645 99.5101 

ไมเ่ห็นด้วย 7,560,700 0.4850 

งดออกเสยีง   75,400 0.0048 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (425 ราย) 1,558,799,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 

ก่อนจะเข้าสูว่าระถดัไป ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากการพิจารณาวาระท่ี 9-11 ซึง่จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปนี ้เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นของบริษัท ซึง่จะออกให้แก่พนกังานของบริษัท ภายใต้โครงการ RML-WC ดงันัน้ ในการพิจารณาใน
วาระท่ี 9-11 จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจะถือวา่วาระ
อื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมนี ้และจะไม่มีการ
พิจารณาในวาระอื่นๆ ตอ่ไป  
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้พนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่เนื่องจากในปัจจบุนัภาวการณ์แข่งขนัในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีสงูมาก เพื่อ
เป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเนื่องจาก
การที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่นัน้จะช่วยให้
บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมัน่คงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึน้ในอนาคต
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเพื่อท าให้ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นและพนกังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยมุง่ไปสูก่ารสร้างผลตอบแทนอยา่งยัง่ยืนแก่บริษัท  

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยไม่คิดมลูค่า เพื่อจดัสรรให้แก่พนกังาน
ของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนกังานของ บริษัท  ไรมอน แลนด์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (“RML-WC”) โดยรายละเอียดปรากฎตามสรุปสาระส าคญั
โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมแ่ก่พนกังานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อยครัง้ที่  3 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุป
สาระส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ รายละเอียด 

ช่ือ: ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด  
(มหาชน) (RML-WC) 

ชนิด: ระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก:   146,000,000 หนว่ย 

ราคาตอ่หนว่ย: 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ: 1.31 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิ : 

วนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและ/
หรือบคุคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย 
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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อายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธิ : 

3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 

นอกจากนี ้ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพื่อจดัสรรให้แก่
พนกังานของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนกังานของ บริษัท ไรมอน 
แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (“RML-WC”) ในคราวนี ้มีผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่
ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. นาย ลี เช เชง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการ ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 
7,300,000 หนว่ย 

2. นาย สถาพร อมรวรพกัตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน/กรรมการ ได้รับการจดัสรร ไมเ่กิน 
7,300,000 หนว่ย  

ซึ่งแต่ละท่านได้รับไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดตามโครงการ RML-WC 

อยา่งไรก็ดี ในสว่นของรายละเอียดอื่นๆ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-WC ปรากฏในสรุปสาระส าคญั
โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนกังานของ บริษัท ไรมอน แลนด์  จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 ในหนงัสอืเชิญประชมุ จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มี               
ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้
พนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,485,100,645 95.2666 

ไมเ่ห็นด้วย 73,713,700 4.7286 

งดออกเสยีง   75,400 0.0048 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (427 ราย) 1,558,889,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 90,000 หุ้ น                
คิดเป็น 90,000 เสยีง รวมมีจ านวนเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 1,558,889,745 เสยีง 
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ให้พนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ข้างต้นนัน้ บริษัทจะต้องเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,337,397 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 4,704,337,397 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
RML-WC จ านวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งไม่คิดมลูค่า รวมถึงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 
4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

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

สามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั 

สามร้อยเก้าสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,704,337,397  หุ้น ( สี่ พั น เ จ็ ด ร้ อ ยสี่ ล้ า น          
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยเก้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,704,337,397 หุ้น ( สี่ พั น เ จ็ ด ร้ อ ยสี่ ล้ า น             
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยเก้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -          หุ้ น 
  

(-)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน จากนัน้ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบั
วาระนี ้แตไ่มม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,485,100,645 95.2666 

ไมเ่ห็นด้วย 73,643,700 4.7241 

งดออกเสยีง   145,400 0.0093 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (427 ราย) 1,558,889,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 146,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ภายใต้ใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC ดัง
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  

นอกจากนี ้ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษัท
ภายใต้โครงการ RML-WC ซึง่รวมไปถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียว
หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 
(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  โดยรายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม จากนัน้
ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผู้ใด
แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,485,100,645 95.2754 

ไมเ่ห็นด้วย 73,643,700 4.7246 

งดออกเสยีง   145,400 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (427 ราย) 1,558,889,745 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 

 

วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามและความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานของบริษัท โดยได้สรุปเฉพาะสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้

 

วาระที่ 12  ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 สอบถามว่าบริษัทมีแผนการและทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อยา่งไรในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้า และบริษัทจะมีการเติบโตหรือไม ่เนื่องจาก
ที่ผ่านมาบริษัทด าเนินนโยบายแบบระมดัระวงัมาโดยตลอด ประกอบกับ
ตนรู้สกึว่าบริษัทน่าจะท าการสื่อสารและเผยแพร่เร่ืองแผนการด าเนินธุรกิจ 
กบัตลาดมากขึน้ และอยากให้ด าเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึน้เช่นกนั 

• นาย ลี เช เชง เอเดรียน กล่าวว่า เกือบทุกโครงการของบริษัทมี
ยอดขายแล้วสงูกวา่ร้อยละ 50 และบริษัทสามารถขายห้องชดุที่เป็น
สินค้าคงคลงัได้กว่า 2,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าศกัยภาพใน
การขายและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างดี สว่นในแง่ของการแข่งขนัถือว่าบริษัทสามารถท า
ได้ดีเช่นกนั ดงัจะเห็นได้จากโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก แม้ว่าจะมี  
2 โครงการใหญ่จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในย่านนัน้      
แต่บริษัทก็ยงัคงสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและขายได้ในราคา        
ที่ดี รวมทัง้บริษัทยังคงความเป็นผู้ น าด้านการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับหรู ทัง้ในมิติด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และการ
ออกแบบ รวมทัง้เป็นเจ้าแรกที่สามารถท าราคาขายได้สูงกว่า       
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สามแสนบาทต่อตารางเมตร ทัง้นี ้บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหาร 3 
ประการ หนึ่งคือการเป็นบริษัทที่มีอัตราก าไรสูง ดังนัน้ ในกรณีที่
บริษัทพิจารณาซือ้ที่ดินจึงกระท าด้วยความระมดัระวงั เพราะบริษัท
ต้องเลือกสรรที่ดินที่ถูกต้องในราคาที่เหมาะสม สองคือการสร้าง
ผลติภณัฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการของตลาด และสามคือการ
ออกแบบ ซึง่ทัง้สามสว่นนีจ้ะท าให้บริษัทสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 
ทัง้นี ้ตนเห็นด้วยกบัผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะเติบโตและ
ขยายธุรกิจออกไป บริษัทจึงมีการเปิดตวัโครงการใหม่ในย่านสีลม
และเพลินจิต และบริษัทจะท างานอย่างหนักเพื่อให้บริษัทเติบโต
ตอ่ไป และส าหรับการคาดการณ์ของบริษัทในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้า 
อาจจะไมส่ามารถให้ตวัเลขได้ในขณะนี ้เนื่องจากอาจเป็นการผิดกฏ
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ท้าทาย
ส าหรับบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและ
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงชะลอตวั ดงันัน้การออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ จึงมีความส าคัญในการกระตุ้ นและจูงใจให้ผู้ บริหารและ
ทีมงาน พร้อมส าหรับปีที่ท้าทายเหลา่นัน้ และขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่า 
บริษัทพร้อมที่จะลงทุนหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการลงทุนที่
ถกูต้องเหมาะสม 
 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2  สอบถามเร่ืองเปา้หมายโครงสร้างทางการเงินโดยรวมของบริษัทในระยะ 
3 – 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร เช่น สดัสว่นการกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

• นายสถาพร อมรวรพักตร์ ชีแ้จงว่า บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเป็น
จ านวนมากส าหรับทัง้ 3 โครงการ ท่ีกล่าวไปแล้วตอนต้น ส าหรับ 
โครงการสีลม และ โครงการประสาทสขุ บริษัทคาดว่าจะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนโครงการเพลินจิต 
บริษัทจะได้รับมอบที่ดินเพื่อการพัฒนาต่อไปประมาณเดือน
เมษายน 2561 และใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ 3 ปี ดงันัน้ คาดวา่
จะสามารถสร้างรายได้กลบัมาให้บริษัทได้ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดย
บริษัทมีการตัง้เป้าหมายเป็นการภายในว่าอัตราส่วนหนีส้ินที่มี
ดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นจะต้องไม่เกิน 1.5 เท่า (ค่าเฉลี่ย) และ
บริษัทมีการตัง้งบประมาณในการซือ้ที่ดินทกุปี  
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ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 3  สอบถามวา่ในปี 2560 บริษัทมีโอกาสหรือแนวทางด าเนินการธุรกิจ
อยา่งไรให้เทียบเทา่กบัปี 2558 และปี 2559 และ ราคาการใช้สทิธิ
โครงการ RML-WC อยูท่ีเ่ทา่ไร 

• นายล ีเช เชง เอเดรียน อธิบายวา่ ส าหรับโครงการท่ีสร้างเสร็จพร้อม
โอนนัน้ บริษัทยงัคงมีห้องชุดที่เป็นสินค้าคงคลงัและห้องชุดพร้อม
โอนซึง่รอรับรู้รายได้อยูอ่ีกหลายโครงการ และอตัราการโอนไมส่ าเร็จ
ของบริษัทต ่ามากคือน้อยกวา่ร้อยละ 1  

• นายสถาพร อมรวรพกัตร์ เสริมว่า อย่างไรก็ดี ส าหรับปีหน้าบริษัท
คาดว่ารายได้อาจจะลดลงจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10 – 15 
เนื่องจากอาจจะท าการโอนได้ยากขึน้ และในแง่ของอตัราก าไรของ
บริษัท อาจจะมีการปรับตวัลงบ้างเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด 
สว่นราคาการใช้สทิธิ RML-WC อยูท่ี่ 1.31 บาท 
  

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 4 (1) สอบถามวา่บริษัทได้ตัง้เปา้ในการก าหนดสดัสว่นรายได้คา่เชา่และ
รายได้จากการขายไว้อยา่งไรบ้าง 

• นายลี เช เชง เอเดรียน แจ้งวา่ ดงัที่ได้เรียนไปแล้วในตอนต้น บริษัท
คาดว่ารายได้จากการขายคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ร้อยละ 50 และ
รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวและอาคารส านักงานเชิง
พาณิชย์อีกร้อยละ 50 

 (2) สอบถามตอ่ไปวา่ได้มีการจดัสดัสว่นรายได้จากการขายโครงการแนว
สงูและโครงการแนวราบไว้หรือไม่ 

• นายล ีเช เชง เอเดรียน อธิบายวา่ ณ ขณะนี ้ยงัไมไ่ด้ก าหนดสดัสว่น
ตายตวั แต่บริษัทเน้นรายได้จากการขายโครงการแนวสงูเป็นหลกั 
เนื่องจากโครงการแนวราบเป็นช่วงส ารวจความต้องการของตลาด 
จึงจะด าเนินการแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะให้ทางผู้บริหารท าการสื่อสารรายละเอียดของ 
โครงการในอนาคต แผนการและเปา้หมายตา่ง ๆ ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในอนาคตให้มีความชดัเจนแก่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่นี ้ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่สละเวลา

มาร่วมประชมุ และปิดประชมุในเวลา 16:38 น. 

 

ลงช่ือ _                                                       _ ประธานท่ีประชมุ 

(นายประดิษฐ์ ภทัรประสทิธ์ิ) 


