วันที่ 26 มีนาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี ซึ่งประกอบด้ วยสาเนางบการเงินของบริ ษัท ฯ สาหรั บรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และรายงานประจาปี 2560
ของคณะกรรมการ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
3. ข้ อมูลกรรมการบริ ษัททีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. เอกสารแสดงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33. ของข้ อบังคับบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้ อบังคับของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือ หุ้น หรื อ ผู้แทนของผู้ถื อหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
10. แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ

ด้ วยบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ในวัน ศุ กร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุ รศักดิ์บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ตัง้ อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จัดทาสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งได้ จัดให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่
24 เมษายน 2560 และได้ จัด ส่งให้ แก่ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”)
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้ เผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ให้
มีขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็น ควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงคะแนนเสียง
มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ อ งได้ รั บ รองด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของจ านวนเสีย งทัง้ หมด ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2

พิ จารณารั บทราบรายงานผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ทฯ ส าหรั บ รอบปี บั ญชี สิ น้ สุ ดวั นที่
31 ธั นวาคม 2560 รายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริ ษั ท และแผนธุ ร กิ จ และ
กลยุทธ์ ของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัท ฯ ซึ่งเกิดขึ ้นในระหว่างรอบปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ ในรายงานประจาปี 2560 ของคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว และ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ซึง่
ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายงาน
ประจาปี 2560 ของคณะกรรมการบริ ษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ของบริ ษัท ฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ”) และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 43 กาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทา
2

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของทุกปี
บริ ษัทฯ ได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ฯ สาหรับรอบปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผา่ นการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 46 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 4,704,337,397 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมายก่อน
จัด สรรเป็ น จ านวน 109,000,000 บาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 2.32 ของทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ
ซึ่งยัง คงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิ เป็ นจานวน 42,638,549 บาท ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ฯ สาหรั บรอบปี
บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
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นอกจากนี ้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจ ากัด และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 45
กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน กาไรจะกระทาไม่ได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล และบริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษี เงินได้ และเงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ เมื่อบริ ษัทฯ มีกาไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของ
บริ ษัทฯ
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามงบแสดงฐานะ
การเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เป็ นเงิ น จ านวนทัง้ สิ น้
1,556,677,361 บาท บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลกาไรสะสมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน
ปั นผลทังสิ
้ ้น 111,912,637 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.19 ของกาไรสะสมของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้ จดั สรร
ดังกล่าว
ตารางเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 ถึงปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2560 (ปี ที่
เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

N/A*

149,604,144

776,309,916

3,575,483,607

3,575,483,607

3,575,483,607

3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

0.0313

0.070

0.055

4. รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
ประมาณ (บาท)

111,912,637

250,283,852

196,651,598

1. กาไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)
2. จานวนหุ้นชาระแล้ ว (หุ้น)

5. อัตราจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
N/A*
167.30
(ร้ อยละ)
หมายเหตุ:
* เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 เป็ นการพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสม
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อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิ ในการรั บเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกาหนดจ่ายเงิ นปั นผล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
เรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
(1)

อนุ มั ติ ก ารงดจั ด สรรเงิ น ก าไรเพื่ อ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ
มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ

(2)

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลกาไรสะสมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรื อคิด
เป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 111,912,637 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น

การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 กาหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการบริ ษัทจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริ ษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ า
มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้
ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการบริ ษัทคนที่อยู่ใน
ต าแหน่ ง นานที่ สุด นัน้ เป็ น ผู้อ อกจากต าแหน่ ง โดยในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2561
ของบริ ษัทฯ นัน้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
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รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2560

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

กรรมการอิสระ /

6/7

จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ
ชุดย่ อยในปี
2560

5 ปี 3 เดือน

กรรมการตรวจสอบ /

4/5

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2/2

2. นายลี เช เชง เอเดรี ยน

กรรมการบริ ษัท /

7/7

กรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา

กรรมการบริ ษัท

จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่ ง
กรรมการของ
บริษัท

5 ปี 3 เดือน
4/4

7/7

-

5 ปี 3 เดือน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่า
กรรมการบริ ษั ท ผู้ที่ จ ะต้ องออกจากต าแหน่ ง จ านวน 3 ท่ า น ดัง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ทัง้ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และพระราชบั ญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระก็เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ ซึง่ มีรายละเอียดเท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท (โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ (1) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (2) นายลี เช
เชง เอเดรี ยน และ (3) นางสาวนุช กัลยาวงศา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สาหรับรอบปี บัญชี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดว่า กรรมการ
บริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการสาหรั บปี 2561 กาหนดไว้ ภายใต้ วงเงินไม่เกิ น 9,000,000 บาท (เก้ าล้ าน
บาทถ้ วน) โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2561 ให้ แก่กรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมต่อ ไป ทัง้ นี ้ ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ คานึงถึงผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับ
บริ ษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและโบนัส ประจาปี 2561 ดังนี ้
(1)

เสนอให้ จา่ ยค่าตอบแทนรายเดือนให้ แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 กับปี 2560
รายชื่อกรรมการ

จานวนค่ าตอบแทน
ที่ได้ รับในปี 2560
ต่ อเดือน (บาท)

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

85,000

2. นายศิริ การเจริญดี

66,000

3. 4.นายลี เช เต็ก ไลโอเนล

275,000

4. นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย

43,000

จานวนค่ าตอบแทนที่นาเสนอในปี 2561
ค่ าตอบแทนต่ อตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
ต่ อเดือน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
49,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
18,000
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
18,000
กรรมการบริ ษัท
28,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000
กรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
15,000
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
250,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000
กรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
15,000
กรรมการบริ ษัท
28,000
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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15,000

รวมค่ าตอบแทน
ต่ อเดือน (บาท)
85,000

68,000

275,000

43,000

รายชื่อกรรมการ

จานวนค่ าตอบแทน
ที่ได้ รับในปี 2560
ต่ อเดือน (บาท)

5. นายเวทย์ นุชเจริ ญ

76,000

6. นางสาวนุช กัลยาวงศา
รวมจานวน (บาท)

28,000
573,000

จานวนค่ าตอบแทนที่นาเสนอในปี 2561
ค่ าตอบแทนต่ อตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
ต่ อเดือน (บาท)
กรรมการบริ ษัท
28,000
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
20,000
กรรมการตรวจสอบ
18,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000
กรรมการบริ ษัท
28,000
575,000

รวมค่ าตอบแทน
ต่ อเดือน (บาท)
76,000
28,000
575,000

หมายเหตุ
กรรมการบริ ษั ท ที่ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ผู้บ ริ ห าร จะไม่ไ ด้ รั บ ค่า ตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษั ท เนื่ อ งจากได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็ นเงินเดือนแล้ ว

(2)

โบนัสกรรมการบริ ษัท

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรรโบนัสให้ แก่กรรมการบริ ษัท ประจาปี 2561 ตาม
ความเหมาะสมต่อไป ทังนี
้ ้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือนดังที่เสนอข้ างต้ นแล้ ว ให้ อยู่ภายใต้ วงเงิน
ไม่เกิน 9,000,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและโบนัส สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี บัญชี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตาม มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คนเดิมได้
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นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor
Rotation) หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่
จาเป็ นต้ องเปลีย่ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเสนอแนะให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจาก สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559, 2560) และ/หรื อ

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์ กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรื อ

3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบัติงานด้ วย
ความรู้ ความสามารถในวิชาชี พ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
รวมทัง้ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ผู้สอบบัญ ชี ต ามรายชื่ อที่ เ สนอข้ า งต้ นไม่มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดัง กล่า วแต่อ ย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ น อิ สระในการตรวจสอบและแสดงความคิด เห็ น ต่อ งบการเงิ น
(งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ ) ของบริ ษั ท ฯ และมี ผลปฏิ บัติ ง านที่ดีเป็ นที่
น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบ
บัญชีสาหรับผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึง่ ล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2561

รอบปี บัญชี 2560

1. ค่าสอบบัญชี

ไม่เกิน 1,920,000 บาท

ไม่เกิน 1,820,000 บาท

2. ค่าบริ การอื่น ๆ

-

-

หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสานักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ บริษัทฯ สามารถจัดทา
งบการเงินได้ ทนั ตามกาหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากสานักงาน อี วาย จากัด โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิ น
ไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึง่ ล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทาง
การเงิ น ต่า กว่าการขอวงเงิ น สินเชื่ อ จากสถาบัน การเงิ น ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ น การลดต้ น ทุน ทางการเงิ น
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์

เพื่ อ เป็ นทุ น หมุ น เวี ย น และ/หรื อ เป็ นเงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
ดาเนินงาน และ/หรื อ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรื อ ชาระคืนเงินกู้
และ/หรื อ ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรื อซื ้อที่ดิน

ประเภท

หุ้นกู้ทกุ ประเภท ไม่วา่ มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นหรื อ
คืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

วงเงิน

ไม่เกิน 4,500 ล้ านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
ในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
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สกุลเงิน

เงินบาท / เงินเหรี ยญสหรัฐฯ และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ

การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ ผู้ลงทุนโดยทั่วไป
และ/หรื อ เสนอขายในวงจากัด และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ
ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้ ประกาศกาหนด ไม่ว่าทัง้
จานวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวและ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้
การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่ง กาลังจะครบ
กาหนดชาระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาต
จากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้ อง

อัตราดอกเบีย้

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ ออกในคราวนัน้

อายุ

ไม่เกิน 7 ปี นบั แต่วนั ออกหุ้นกู้

การไถ่ ถอนก่ อนครบ
อายุ

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้ บริ ษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
และ/หรื อบริ ษั ทฯ อาจมี หรื อไม่มี สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่ อนครบกาหนด ทัง้ นี ้
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิข้างต้ น บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ในวงเงินที่
กาหนดข้ างต้ น

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจใน
การกาหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ จะออก การลงนามในข้ อกาหนดว่า
ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ต่าง ๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ การแต่งตัง้
ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้ าทาและลงนามในสัญญา แต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและ
รั บ ประกั น การจ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ (Underwriting Agreement) และ/หรื อ สัญ ญาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมตลอดจนมีอานาจทาการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่าง ๆ
ข้ างต้ น การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการ
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รับรองการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดาเนินการอื่นใด อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ ให้ สาเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ (RML-WC) ให้ แก่ พนั กงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ภายใต้ โครงการการเสนอ
ขายหลักทรั พย์ ท่ ีออกใหม่ ให้ แก่ พนั กงานของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งได้ จัดให้ มีขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ มีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ ที่จะซือ้ หุ้น สามัญของบริ ษัท ฯ (RML-WC) ให้ แก่
พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้ แก่พนักงาน
ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
RML-WC”) จ านวนไม่ เ กิ น 146,000,000 หน่ ว ย โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า ตามที่กาหนดในนโยบายของบริ ษัทฯ ในการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC ให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
การยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของ
บริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ประสงค์ ที่ จ ะยกเลิ ก การออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ RML-WC
ดังรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 9 ข้ างต้ น และเนื่องจากบริ ษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ดังที่จะได้ เสนอ
รายละเอียดในวาระที่ 11 ต่อไป
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ .บริ ษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทมหาชนจะเพิ่มทุน
จากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับ
ชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีที่มีห้ นุ ที่ยงั จาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 146,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,704,337,397 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,558,337,397 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 โดยให้
ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,558,337,397 บาท

(สีพ่ นั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,558,337,397 หุ้น

(สีพ่ นั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,558,337,397 หุ้น

(สีพ่ นั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(

โดยแยกออกเป็ น:
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หุ้น

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
4,704,337,397 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัด หุ้น ที่ ยัง มิ ได้
ออกจาหน่าย จานวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 23,077,407 หุ้น
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4 และ
RML-WB) และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ
167.30 ซึ่ ง ภายใต้ เงื่ อ นไขการปรั บ สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท ฯ
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นคิดเป็ น อัตราเกินกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี
เงินได้ ของบริ ษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ (RML-W4 และ RML-WB) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB”) แล้ ว อย่างไรก็ดี
เพื่อให้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงในส่
ั ้ วนของ RML – W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่ กับจานวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB
มีความสอดคล้ องตามอัตราส่วนที่คานวณได้ จากการปรับ ราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 23,077,407 บาท จากทุนจดทะเบียน
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เดิมจานวน 4,558,337,397 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,581,414,804 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับปรับราคาการ
ใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 โดยให้
ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,581,414,804 บาท

(สี่ พั น ห้ าร้ อยแปดสิ บ เอ็ ด ล้ าน
สีแ่ สนหนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยสีบ่ าท)

แบ่งออกเป็ น

4,581,414,804 หุ้น

(สีพ่ นั ห้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านสีแ่ สน
หนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยสี่ห้ นุ )

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,581,414,804 หุ้น

(สีพ่ นั ห้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านสีแ่ สน
หนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยสี่ห้ นุ )

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้น

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 23,077,407 หุ้น เพื่อรองรับการปรับ
ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB และการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดตามเสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจานวน
23,077,407 หุ้น เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
RML-W4 และ RML-WB บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 23,077,407 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 23,077,407 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ประสงค์จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33. ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100
แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33. ของข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33. ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
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การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

อนึ่ง บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ที่ www.raimonland.com ด้ วยแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 26 มีนาคม 2561 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรม
อีสติน แกรนด์ สาทร ตังอยู
้ ่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วย
ตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั นายศิริ การเจริญดี หรือ นายเวทย์ นุชเจริญ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระเข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ รายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อม
เอกสารประกอบตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏตาม สิ่ ง ที่ ส่ งมาด้ วย 8 มายัง บริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน)
(ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ) บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรั จนาการ ชัน้ ที่ 19 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 เบอร์ โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัทฯ ในรู ปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ
คุณนัดดา แซ่ เจียง โทรศัพท์ 02 029 1889

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)

(นายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการบริ หาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด กรุ งเทพ
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เริ่มการประชุม
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นายสถาพร อมรวร
พักตร์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในที่ประชุมวันนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 352 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองจานวน 200
ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจานวน 152 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,349,805,346 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.75
ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท (หุ้นของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยได้ กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึ กษาของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมใน
วันนี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
2. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
3. นายลี เช เชง เอเดรี ยน
4. นายสถาพร อมรวรพักตร์
5. นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย
6. นายศิริ การเจริ ญดี
7. นายกิตติ คชนันทน์
8. นางสาวนุช กัลยาวงศา

กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ ษัท และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายลี เช เชง เอเดรี ยน
2. นายสถาพร อมรวรพักตร์

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน

หน้ า 1/24

ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ

บริ ษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด

ผู้สอบบัญชี
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

สานักงาน อีวาย จากัด

ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดาเนินการประชุม หลักเกณฑ์ใน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียน

เข้ าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูล
ในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้ ความคิดเห็นหรื อคาถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอ
เสนอให้ สอบถามใหม่ในวาระที่ 12 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
3. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษใน
วาระใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้
4. ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องด
ออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้
ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตามลาดับ
5. สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่จาเป็ นต้ องส่งบัตรให้ เจ้ าหน้ าที่ และสามารถหย่อนบัตรลงคะแนน
เห็นด้ วยในกล่องที่ทางบริ ษัทจัดไว้ ให้ ณ ทางออก หลังจากจบการประชุม
6. บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
7. การนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันซึง่ ประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในแต่
ละวาระ ก่อนทาการลงคะแนนเสียง
จากนัน้ ประธานฯ จึง เริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ ระบุในหนังสือเชิ ญประชุม
ตามลาดับ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ตามระยะเวลาที่ กฎหมายที่ กาหนด รวมทัง้ ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถื อหุ้นพร้ อมกับหนั งสือเชิ ญประชุมแล้ ว
โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และมีการเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วด้ วย ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอ
แก้ ไขแต่อย่างใด
จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ูใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการรั บรองด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี
2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,358,150,405

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

100

0.0000

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (371 ราย)

1,358,155,905

หมายเหตุ
วาระที่ 2

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 8,350,559 หุ้น
คิดเป็ น 8,350,559 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 1,358,155,905 เสียง

พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริษัท สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายลี เช เชง เอเดรี ยน ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ในการรายงานผลการดาเนินงานปี ที่ผา่ นมาให้
ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดข้ อสรุปสาระสาคัญดังนี ้
• บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากการโอนประมาณ 5,100 ล้ านบาท โดยมีอตั รากาไรขันต้
้ นสูงถึง
ร้ อยละ 37.3 ซึ่งสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และมี อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิที่ 0.35 เท่า ซึง่ แสดงถึงศักยภาพในการเติบโตของบริ ษัทต่อไปในอนาคต
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• บริ ษัทสามารถจาหน่ายห้ องชุด พร้ อมขายซึ่งเป็ นสินค้ าคงคลัง (Inventory) ได้ ประมาณ 2,000
ล้ านบาท และสาหรับโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างก็ได้ รับการตอบรับ
อย่างดี โดยสามารถจาหน่ายได้ แล้ วกว่าร้ อยละ 56
• บริ ษั ท เตรี ย มที่ จ ะเปิ ดตัว โครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการด้ วยกั น คื อ เดอะ ลอฟท์ สี ล ม
คอนโดมิเนียม High-rise ระดับหรู , โครงการบริ เวณซอยประสาทสุข ซึ่งจะพัฒนาเป็ นบ้ านเดี่ยว
ระดับหรู และโครงการบริ เวณเพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็ นอาคารสานักงานเกรดเอเชิงพาณิชย์แบบ
ผสมผสานต่อไป
• อัตราการโอนไม่สาเร็ จต่ากว่าร้ อยละ 1
• มูลค่าห้ องชุดพร้ อมขาย ณ ปั จจุบนั ของบริ ษัทอยูที่ 5,461 ล้ านบาท โดยเมื่อรวมกับโครงการที่จะ
เปิ ดตัวในปี นี ้อีกประมาณ 4,300 ล้ านบาท จะทาให้ บริ ษัทมีห้องชุดพร้ อมขายซึง่ เป็ นสินค้ าคงคลัง
(Inventory) อยูท่ ี่ประมาณ 9,761 ล้ านบาท
• เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริ ษัทได้ รับรางวัล “บริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี ”
จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
• สาหรับความคืบหน้ าของการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทได้ รับการรับรองฐานะการเป็ นสมาชิก CAC
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
• บริ ษัทจะยังคงมุง่ เน้ นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูซงึ่ เป็ นจุดแข็งของบริ ษัท ควบคูไ่ ป
กับ การพัฒ นาโครงการประเภทบ้ า นเดี่ยว และการพัฒนาโครงการอาคารสานัก งานเกรดเอ
เชิงพาณิชย์เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ แบบสม่าเสมอต่อไปในอนาคต
โดยรายละเอียดผลการดาเนินงานปี ที่ผา่ นมาปรากฎตามรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่
ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถาม
คาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอชื่นชมบริ ษัทที่มีพฒ
ั นาการที่ดี ซึ่งได้ รับรางวัลในปี นี ้ และมีการดาเนิน
นโยบายการกระจายรายได้ และขอสอบถามว่าบริ ษัทตังเป้
้ าอัตรากาไร
สาหรั บ โครงการบ้ า นเดี่ ย ว และผลตอบแทนของอาคารสานัก งานไว้
อย่างไร และอัตราส่วนพอร์ ตโฟลิโอจะเป็ นอย่างไร
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า บริ ษัทตังเป้
้ าที่จะสร้ างอัตรากาไรของ
บ้ านเดี่ยวให้ ได้ สงู ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับ
เดียวกับอัตรากาไรของคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็ นปกติที่ บริ ษัทเน้ นเรื่ อง
การทาอัตรากาไรให้ สงู มากกว่าเน้ นปริ มาณการขาย แต่เนื่องจากเป็ น
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ครัง้ แรกที่บริ ษัทได้ หนั มาพัฒนาโครงการประเภทนี ้ จึงจะดาเนินการ
แบบค่อยเป็ นค่อยไป และหากมีการเปิ ดตัวโครงการอย่างเป็ นทางการ
แล้ ว บริ ษัทน่าจะสามารถให้ ข้อมูลเรื่ องอัตรากาไรในส่วนนี ้ได้ ชัดเจน
ยิ่ ง ขึ น้ และในส่ว นของการกระจายพอร์ ต โฟลิ โ อในระยะ 1 – 3 ปี
ข้ า งหน้ า ของบริ ษั ท คาดว่า จะเป็ น คอนโดมิ เ นี ย มร้ อยละ 50 และ
โครงการบ้ านเดี่ยวกับอาคารสานักงานเชิงพาณิชย์ อีกร้ อยละ 50
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สาหรับโครงการมิวส์เย็นอากาศ ซึ่งเปิ ดตัวอย่างไม่เป็ นทางการมาระยะ
หนึ่ง แล้ ว แต่ยัง สร้ างยอดขายได้ ประมาณร้ อยละ 20 บริ ษั ท มองตลาด
อย่างไร และบริ ษัทมีความมัน่ ใจมากน้ อยเพียงใดในการพัฒนาโครงการ
ประเภทบ้ านเดี่ยวที่กาลังจะเกิดขึ ้น
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า สาหรับโครงการมิวส์เย็นอากาศซึ่งเป็ น
โครงการบ้ านเดี่ยวโครงการแรก บริ ษัทจึงใช้ เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช่ และเปิ ดตัวในเวลาที่เหมาะสม โดยขณะนี ้โครงการได้ สร้ างเสร็ จพร้ อม
บ้ านตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว แม้ ยงั ไม่ได้ เปิ ดการขายอย่างเป็ นทางการ แต่
บริ ษัทก็ มั่นใจในโครงการนีเ้ นื่ องจากได้ รั บเสียงตอบรั บที่ดี อย่างไรก็ ดี
โครงการนี ้เป็ นโครงการเล็กซึง่ มีบ้านเพียง 8 หลังเท่านัน้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายสาหรับอาคารสานักงานเกรดเอเชิง
พาณิชย์แบบผสมผสานแล้ วหรื อไม่ และจะดาเนินการบริ หารจัดการกระแสเงิน
สดของโครงการอย่างไร รวมทังราคาหุ
้
้ นที่ไม่สะท้ อนมูลค่าทีแ่ ท้ จริง
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า สาหรับราคาหุ้นจะเป็ นไปตามกลไก
ตลาดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในขณะที่ทางผู้บริ หารมีหน้ าที่ทาให้
ธุรกิจเติบโต โดยหากมองจากตัวเลข ในขณะนี ้ราคาซื ้อขายหุ้นเท่ากับ
มูลค่าหุ้นทางบัญชี โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นสุทธิ ที่ 0.35 เท่า บริ ษัทสามารถทากาไรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15
ไตรมาส และมีอตั รากาไรในระดับที่สงู รวมทังสามารถโอนทุ
้
กยูนิตที่
สามารถขายได้ เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ จึงอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลอง
พิจารณาในส่วนนี ้ด้ วย
• นายลี เช เต็ก ไลโอเนล เสริ มว่า ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมางบการเงิ นของ
บริ ษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ ้น ซึ่งหากบริ ษัทไม่มีพื ้นฐานทางการเงินที่
แข็งแกร่ ง บริ ษัทก็จะไม่สามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้
ได้ สาหรับโครงการบริ เวณเพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็ นอาคารสานักงาน
นัน้ บริ ษัทคาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องให้ กบั บริ ษัทได้ อีกใน
ประมาณ 3 ปี ข้างหน้ า โดยขณะนีบ้ ริ ษัทได้ เริ่ มพูดคุย เจรจากับกลุ่ม
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ลูกค้ าที่จะเช่าบ้ างแล้ ว และค่อนข้ างมัน่ ใจว่าจะสามารถปล่อยเช่าพื ้นที่
ทังหมดได้
้
ก่อนโครงการสร้ างเสร็ จ
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวต่อไปว่า สาหรับเรื่ อ งการบริ หารจัดการ
กระแสเงินสดนัน้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข ซึ่งขณะนี ้ยังไม่
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ มากนัก อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะทาให้ แน่ใจว่า
มีกระแสเงินสดเพียงพอสาหรับโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี และอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น สาหรับการพัฒนา
อาคารสานักงานนัน้ จะเห็นได้ ว่าในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาแทบจะไม่มี
โครงการสานักงานเกรดเอใหม่ ๆ เกิดขึ ้นเลย แต่จะเน้ นเป็ นการสร้ าง
คอนโดมิ เ นี ย มซึ่ง ท าให้ มี ป ริ ม าณสิน ค้ าล้ น ตลาด ในขณะที่ มี ค วาม
ต้ องการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานเกรดเอเป็ นจานวนมาก ซึง่ โครงการนี ้
จะเป็ นอาคารสานักงานชันเยี
้ ่ยมในย่านดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

สอบถามว่ า โครงการบริ เ วณเพลิ น จิ ต จะประกอบด้ ว ยพื น้ ที่ Mix-use
อะไรบ้ าง มูลค่าโครงการประมาณเท่าใด และใช้ แหล่งเงิ นทุนจากกาไร
สะสม การกู้เงิน หรื อการเพิ่มทุน
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน กล่าวว่า พื ้นที่สาหรับโครงการนี ้จะเป็ นอาคาร
สานักงานเกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็ นพื ้นที่ร้านค้ า
ปลี ก และเนื่ อ งจากงบการเงิ น ของบริ ษั ท ค่อ นข้ า งแข็ ง แกร่ ง จึ ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งมี การเพิ่ มทุน โดยแหล่ง เงิ น ทุน ที่ใ ช้ จะเป็ น แหล่งเงิ นทุน
ภายใน และแหล่งอื่น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2559
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสถาพร อมรวรพักตร์ ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบ
การเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้

หน้ า 6/24

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการ
ประชุม จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ
วาระนี ้ ดังสรุ ปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,552,757,145

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

100

0.0000

งดออกเสียง

6,042,500

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 200,643,840 หุ้น
คิดเป็ น 200,643,840 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 1,558,799,745 เสียง

วาระที่ 3

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอให้ อ ธิ บ ายถึ งข้ อ ความที่ป รากฏในรายงานประจาปี 2559 หน้ า 68
ความว่า “ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อ สารกับ ผู้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดูแ ลเกี่ ย วกับ
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัย สาคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ อ งที่ มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า” หมายความว่ามีประเด็นใดที่เป็ นที่เคลือบแคลงสงสัยหรื อไม่ ให้
ช่วยชี ้แจงด้ วย
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิ บายว่า ข้ อความดังกล่าวอยู่ในหัวข้ อ
รายงานของผู้สอบบัญ ชี ซึ่ง ข้ อ ความดัง กล่า วเป็ น แบบข้ อ ความ
มาตรฐานในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ซึ่ ง ใช้ กั บ ทุ ก บริ ษั ท โดย
ข้ อความดังกล่าว หมายถึง ในกรณีที่ ผ้ สู อบบัญชีพบข้ อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุม ภายใน ผู้สอบบัญ ชี มี
หน้ าที่ ต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ท ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไขต่ อ ไป มิ ไ ด้
หมายความว่าบริ ษัทมีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน
• ผู้ส อบบัญ ชี ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด ยื น ยัน ค าอธิ บ ายของนาย
สถาพร อมรวรพัก ตร์ พร้ อมชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ข้ อ ความดัง กล่า ว
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งเริ่ มใช้ ปีนีเ้ ป็ นปี แรก และ
สาหรับบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ไม่มีประเด็นใดที่เป็ น
สาระสาคัญในเรื่ องของการควบคุมภายใน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามตามที่คณ
ุ สถาพรแจ้ งว่าปี นี ้ให้ ดงู บการเงินรวมเป็ นหลักมากกว่า
ดูงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หมายความว่าในปี ต่อไปจะเป็ นแนวทางใน
การศึกษางบการเงินของไรมอน แลนด์ จะเป็ นเช่นเดียวกับปี นี ้หรื อไม่
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• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิ บายว่า เนื่ องจากในอนาคต ไรมอน
แลนด์ จะมีการกระจายให้ บริ ษัทย่อยเป็ นผู้ดาเนินธุรกิจในการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ มากขึ ้น ดังนัน้ หากจะดูผลประกอบการของบริ ษัท ไร
มอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) จะต้ องดูจากงบการเงิ นรวมจึ ง จะ
สะท้ อนความสามารถในการทากาไรที่แท้ จริ งของกลุม่ บริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าจากงบการเงินของบริ ษัทปี ที่ผ่านมา สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่ง ผ่ า นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วพบว่าบริ ษัทมีผลกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ น จานวน 149,604,144 บาท สาหรับงบการเงิน
เฉพาะกิ จการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ จัดสรรกาไรสุทธิ ส่วนหนึ่งเป็ นจานวน 8,000,000 บาท (คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 5.35 ของกาไรสุทธิประจาปี ) ไว้ เป็ นเงินทุนสารอง เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่ง ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) โดยภายหลังการจัดสรรบริ ษัทจะมีเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายมีจานวน 109,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียน
ในส่วนของเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 อยู่ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบไปด้ วย (1) เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทสาหรับปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2) เงิน
ปั นผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของบริ ษัท จานวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน
ปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 250,283,852 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่า ย
เทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 167.30 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทที่กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี เงินได้ และสารองตามกฎหมาย เมื่อบริ ษัทมีกาไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี
้ ้ เนื่ องจากบริ ษัทมี
ผลกาไรที่ดี โดยมีกาไรสุทธิ สะสมจานวนทังสิ
้ ้น 1,849,596,760 บาท จึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผลใน
จานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อเป็ นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกรายเนื่องในโอกาสที่บริ ษัทดาเนินกิจการ
ครบรอบ 30 ปี
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นในวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดให้ วัน ที่ 3
พฤษภาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็ นวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถาม
ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน้ า 9/24

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรเงินกาไรจานวน 8,000,000 บาท คิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 5.35 ของกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070
บาทต่อหุ้น จานวนทังสิ
้ ้น 250,283,852 บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดย
ก าหนดให้ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็ นวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น (Record Date) และวั น ที่
4 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,558,723,245

99.9999

ไม่เห็นด้ วย

1,100

0.0001

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามกรณีเงิ นปั นผลพิเศษจะว่าในปี หน้ าจะมีด้วยหรื อไม่ และเรื่ อง
อัตราการจ่ายเงินปั นผลซึง่ ปกติต้องจ่ายจากกาไรเฉพาะกิจการ หากต่อไป
ในภายหน้ าบริ ษัทเปลี่ยนแนวทางให้ บริ ษัทย่อยเป็ นผู้ดาเนินธุรกิ จ เป็ น
หลักตามที่ได้ แจ้ งในวาระก่อนหน้ านี ้ กรณี ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนกาไรสาหรับ การจ่ายเงินปั นผลอย่างไร ทางผู้บริ หารมีมุมมอง
อย่างไรและจะแก้ ไขอย่างไรต่อไป
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ อธิ บายว่า สาหรั บกรณี ดังกล่าว กฎหมาย
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของบริ ษัทเท่านัน้ จะจ่าย
จากเงินกาไรของบริ ษัทย่อยไม่ได้ ดังนัน้ แนวทางในการปฏิบตั ิคือบริ ษัท
ลูกจะท าการจ่ ายเงิ นปั นผลกลับคื นมาให้ กับบริ ษั ทแม่ ซึ่งจะท าการ
บันทึกไว้ ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยเป็ นรายรั บค่าเงิ นปั นผลจาก
บริ ษัทลูก ส่งผลให้ บริ ษัทแม่มีกาไรและสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เช่นเดิม
และสาหรับเงินปั นผลพิเศษเนื่องจากครบรอบ 30 ปี จะมีเพียงครัง้ เดียว

หน้ า 10/24

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวน
หนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกจาก
ตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1.

นายศิริ การเจริ ญดี

2.

นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย

3.

นายกิตติ คชนันทน์

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บัติ ที่ ดีข องนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี นายศิ ริ การเจริ ญ ดี และ
นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย ซึ่งเป็ นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการอีก วาระหนึ่ง
ออกจากห้ องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายกิตติ คชนันทน์ กรรมการ
อิสระ ได้ แจ้ งต่อบริ ษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระ จึง
ไม่ได้ ออกจากห้ องประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดเลือกนาย
เวทย์ นุชเจริ ญ ให้ ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายกิตติ คชนันทน์ โดย
ประวัติกรรมการปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ นาส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
สาหรับบุคคลทัง้ 3 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการข้ างต้ นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท
อีกทังไม่
้ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับ
ผู้ที่ จ ะด ารงตาแหน่ง เป็ น กรรมการอิ สระก็ เป็ น ผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิ สระของบริ ษั ท ซึ่ง มี ร ายละเอี ย ดเท่ากับ ข้ อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นี ้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ ง จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายศิริ การเจริ ญดี และ นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย กรรมการรายเดิมที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตามลาดับอีกวาระหนึ่งและการ
แต่งตัง้ นายเวทย์ นุชเจริ ญ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันทน์ กรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
คาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีม ติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตาม
วาระด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ า 11/24

1.
มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายศิ
้
ริ การเจริ ญดี เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,554,984,445

99.7645

ไม่เห็นด้ วย

3,669,900

0.2355

งดออกเสียง

145,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

2.
มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายโรแลนด์
้
ปั ง ซือ วุย เป็ นกรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,553,851,045

99.6918

ไม่เห็นด้ วย

4,803,300

0.3082

งดออกเสียง

145,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

3.
มี ม ติ อ นุมัติ แต่งตัง้ นายเวทย์ นุช เจริ ญ เป็ นกรรมการอิ สระแทนนายกิ ตติ คชนัน ทน์ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,557,792,704

99.9402

ไม่เห็นด้ วย

931,641

0.0598

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หน้ า 12/24

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสาหรั บปี 2560 และค่ าบาเหน็ จกรรมการส่ วน
เพิ่มเติมประจาปี 2559
ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยทางคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560 โดยคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัทใน
ปี ที่ ผ่า นมา ประกอบกับ การเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง กับ อุต สาหกรรมในประเภทเดี ย วกับ บริ ษั ท และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสาหรั บปี 2560 ในวงเงิ นไม่เกิ น 9,300,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อ เชิ ญ
ประชุม) และให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรร ทังนี
้ ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร
จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ นอกจากนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการสรรหาร
และพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาและมีมติเห็นควรจ่ายบาเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจาปี
2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ให้ แก่กรรมการบริ ษัท และให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจ
ในการจัดสรร เนื่องจากมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้ บริ หารเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี 2559 จานวน 2 ราย (เดิม
กรรมการทัง้ สองท่านเป็ นกรรมการที่ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร) ซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ คาดหมายไว้
จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ผู้
ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุป
สาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสาหรับปี
2560 ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท และค่าบาเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจาปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 930,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,552,922,445

99.6230

ไม่เห็นด้ วย

3,668,500

0.2353

งดออกเสียง

2,208,800

0.1417

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หน้ า 13/24

วาระที่ 6

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี นี ้เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนอย่างไร
• นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ ทาการศึกษาผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริ ษัทในประเภทเดียวกัน และ
ขนาดเท่ากับบริ ษัท และจากผลสารวจจึงได้ ข้อสรุ ปตามที่เสนอให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการทุก
ท่านจะพยายามทาหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี แห่งบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2560
1. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
3. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิงานด้ วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและความเสี่ยง รวมทัง้ มีความเป็ นอิ สระในการปฏิ บัติงาน มี ก ารปฏิบัติงานสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัท และมีผลปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่นา่ พอใจ และผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั
กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
และซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ า 14/24

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,558,724,245

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

100

0.0000

งดออกเสียง

75,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ
วาระที่ 8

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ยัง มิ ไ ด้ นา
ออกจาหน่ าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพรทาการชี แ้ จ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็ นจานวน 17,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมทังสิ
้ ้น
17,112 บาท บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งลดทุน จดทะเบี ย นในจ านวนดัง กล่า ว โดยวิ ธี ตัด หุ้น จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,558,354,509 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 4,558,337,397 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) หุ้นจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว จานวน 3,575,483,607 หุ้น
(2) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่กรรมการ และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท (RML-WB) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จานวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทและ
(3) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จานวน 893,853,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นอกจากนี ้ ขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,558,337,397 บาท

หน้ า 15/24

(สี่พนั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปด
ล้ านสามแสนสามหมื่น
เจ็ ด พัน สามร้ อยเก้ าสิบ
เจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,558,337,397 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

4,558,337,397 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(สี่พัน ห้ า ร้ อยห้ า สิบ แปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สี่พัน ห้ า ร้ อยห้ า สิบ แปดล้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้ น (-)”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังมิได้ นาออกจาหน่าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,551,163,645

99.5101

ไม่เห็นด้ วย

7,560,700

0.4850

งดออกเสียง

75,400

0.0048

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (425 ราย)

1,558,799,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ก่อนจะเข้ าสูว่ าระถัดไป ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 9-11 ซึง่ จะเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไปนี ้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นของบริ ษัท ซึง่ จะออกให้ แก่พนักงานของบริ ษัท ภายใต้ โครงการ RML-WC ดังนัน้ ในการพิจารณาใน
วาระที่ 9-11 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่าวาระ
อื่นๆ ที่ได้ รับอนุมัติแล้ วเป็ นอันยกเลิก โดยจะถื อว่าไม่ได้ รับอนุมติจากที่ประชุมนี ้ และจะไม่มีการ
พิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

หน้ า 16/24

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญให้ พนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่ อย ภายใต้ โครงการ RML-WC
ประธานฯ ชี ้แจงว่าเนื่องจากในปั จจุบนั ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีสงู มาก เพื่อ
เป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทให้ มีความตังใจในการท
้
างานเพื่อ
สร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเนื่องจาก
การที่บริ ษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมร่ วมกันปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่นนจะช่
ั ้ วยให้
บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมัน่ คงทางการเงินซึ่งจะก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ ้นในอนาคต
แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมถึงเพื่อทาให้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมุง่ ไปสูก่ ารสร้ างผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืนแก่บริ ษัท
บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 4 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้ แก่พนักงาน
ของบริ ษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (“RML-WC”) โดยรายละเอียดปรากฎตามสรุ ปสาระสาคัญ
โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท ย่ อ ยครั ง้ ที่ 3 ซึ่ ง ได้ ส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทุ ก ท่ า นแล้ ว พร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายการ

รายละเอียด

ชื่อ:

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากัด
(มหาชน) (RML-WC)

ชนิด:

ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออก:

146,000,000 หน่วย

ราคาต่อหน่วย:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิ:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่ กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ:

1.31 บาท ต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ :

วันที่จะกาหนดโดยคณะกรรมการและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารและ/
หรื อบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารมอบหมาย
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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อายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ :

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี ้ ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเพื่อจัดสรรให้ แก่
พนักงานของบริ ษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริ ษัท ไรมอน
แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (“RML-WC”) ในคราวนี ้ มีผ้ บู ริ หารซึ่งเป็ นกรรมการที่
ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. นาย ลี เช เชง เอเดรี ย น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายบริ ห าร/ กรรมการ ได้ รั บ การจัด สรรไม่เ กิ น
7,300,000 หน่วย
2. นาย สถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน/กรรมการ ได้ รับการจัดสรร ไม่เกิน
7,300,000 หน่วย
ซึ่ง แต่ละท่า นได้ รั บ ไม่เ กิ น ร้ อยละ 5 ของจ านวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ได้ รั บ การจัดสรรต่อ จ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดตามโครงการ
ั้
RML-WC
อย่างไรก็ดี ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC ปรากฏในสรุปสาระสาคัญ
โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงและต้ องไม่มี
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงคัดค้ านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้
พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ภายใต้ โครงการ RML-WC ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,485,100,645

95.2666

ไม่เห็นด้ วย

73,713,700

4.7286

งดออกเสียง

75,400

0.0048

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (427 ราย)

1,558,889,745

หมายเหตุ

ในวาระนี ม้ ี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ วมประชุมเพิ่ มขึน้ จากตอนเริ่ ม ประชุม จานวน 90,000 หุ้น
คิดเป็ น 90,000 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 1,558,889,745 เสียง
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วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ
บริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ เป็ นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ให้ พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อ ย ภายใต้ โครงการ RML-WC ข้ างต้ นนัน้ บริ ษัทจะต้ องเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จานวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,558,337,397 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,704,337,397 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
RML-WC จานวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งไม่คิดมูลค่า รวมถึงการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ
4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,704,337,397 บาท

(สีพ่ นั เจ็ดร้ อยสีล่ ้ าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,704,337,397 หุ้น

( สี่ พั น เ จ็ ด ร้ อ ย สี่ ล้ า น
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,704,337,397 หุ้น

( สี่ พั น เ จ็ ด ร้ อ ย สี่ ล้ า น
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้ น (-)”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน จากนันประธานฯ
้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ เป็ นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,485,100,645

95.2666

ไม่เห็นด้ วย

73,643,700

4.7241

งดออกเสียง

145,400

0.0093

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (427 ราย)

1,558,889,745

หมายเหตุ
วาระที่ 11

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ แจ้ งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ภายใต้ ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ RML-WC ดัง
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
นอกจากนี ้ ให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ฝ่ายบริ ห าร และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายบริ หาร
มอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานของบริ ษัท
ภายใต้ โครงการ RML-WC ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นครัง้ เดียว
หรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนัน้
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ด
แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

1,485,100,645

95.2754

ไม่เห็นด้ วย

73,643,700

4.7246

งดออกเสียง

145,400

-

บัตรเสีย

0

0.0000

รวม (427 ราย)

1,558,889,745

หมายเหตุ

วาระที่ 12

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยได้ สรุปเฉพาะส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี ้
วาระที่ 12

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าบริ ษัทมีแผนการและทิ ศทางในการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท
อย่างไรในช่วง 3 – 5 ปี ข้ างหน้ า และบริ ษัทจะมีการเติบโตหรื อไม่ เนื่องจาก
ที่ผ่านมาบริ ษัทดาเนินนโยบายแบบระมัดระวังมาโดยตลอด ประกอบกับ
ตนรู้ สกึ ว่าบริ ษัทน่าจะทาการสื่อสารและเผยแพร่เรื่ องแผนการดาเนินธุรกิจ
กับตลาดมากขึ ้น และอยากให้ ดาเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ ้นเช่นกัน
• นาย ลี เช เชง เอเดรี ยน กล่า วว่า เกื อ บทุก โครงการของบริ ษัท มี
ยอดขายแล้ วสูงกว่าร้ อยละ 50 และบริ ษัทสามารถขายห้ องชุดที่เป็ น
สินค้ าคงคลัง ได้ กว่า 2,000 ล้ านบาท แสดงให้ เห็นว่า ศักยภาพใน
การขายและผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ตลาดเป็ นอย่างดี ส่วนในแง่ของการแข่งขันถือว่าบริ ษัทสามารถทา
ได้ ดีเช่นกัน ดังจะเห็นได้ จากโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก แม้ ว่าจะมี
2 โครงการใหญ่ จ ากผู้พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายอื่ น ในย่ า นนัน้
แต่บริ ษัทก็ยงั คงสร้ างยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องและขายได้ ในราคา
ที่ ดี รวมทัง้ บริ ษั ท ยัง คงความเป็ น ผู้น าด้ า นการพัฒ นาโครงการ
คอนโดมิ เ นี ย มระดับ หรู ทัง้ ในมิ ติ ด้ า นราคา ผลิต ภัณ ฑ์ และการ
ออกแบบ รวมทัง้ เป็ น เจ้ าแรกที่ ส ามารถท าราคาขายได้ สูง กว่ า
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สามแสนบาทต่อตารางเมตร ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการบริ หาร 3
ประการ หนึ่งคือการเป็ นบริ ษัทที่มีอัตรากาไรสูง ดังนัน้ ในกรณีที่
บริ ษัทพิจารณาซื ้อที่ดินจึงกระทาด้ วยความระมัดระวัง เพราะบริ ษัท
ต้ องเลือกสรรที่ดินที่ถูกต้ องในราคาที่เหมาะสม สองคือการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็ นที่ต้องการของตลาด และสามคือการ
ออกแบบ ซึง่ ทังสามส่
้
วนนี ้จะทาให้ บริ ษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้
ทังนี
้ ้ ตนเห็นด้ วยกับผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทมีความพร้ อมที่จะเติบโตและ
ขยายธุรกิจออกไป บริ ษัทจึงมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในย่านสีลม
และเพลินจิ ต และบริ ษัทจะทางานอย่างหนักเพื่อให้ บริ ษัทเติบโต
ต่อไป และสาหรับการคาดการณ์ของบริ ษัทในช่วง 3 – 5 ปี ข้ างหน้ า
อาจจะไม่สามารถให้ ตวั เลขได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากอาจเป็ นการผิดกฏ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าน่าจะเป็ นปี ที่ท้าทาย
สาหรับบริ ษัทเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงชะลอตัว ดังนันการออกใบส
้
าคัญแสดง
สิ ท ธิ จึ ง มี ค วามส าคัญ ในการกระตุ้น และจู ง ใจให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและ
ทีมงาน พร้ อมสาหรับปี ที่ท้าทายเหล่านัน้ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่า
บริ ษั ท พร้ อมที่ จะลงทุนหากพิ จารณาแล้ วเห็น ว่าเป็ นการลงทุนที่
ถูกต้ องเหมาะสม
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามเรื่ องเป้าหมายโครงสร้ างทางการเงินโดยรวมของบริ ษัทในระยะ
3 – 5 ปี ข้ างหน้ าจะเป็ นอย่างไร เช่น สัดส่วนการกู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ ชี แ้ จงว่า บริ ษัทจะต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ น
จานวนมากสาหรั บทัง้ 3 โครงการ ที่กล่าวไปแล้ วตอนต้ น สาหรับ
โครงการสีลม และ โครงการประสาทสุข บริ ษัทคาดว่าจะสามารถ
สร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัทในอีก 3 ปี ข้างหน้ า ส่วนโครงการเพลินจิต
บริ ษั ท จะได้ รั บ มอบที่ ดิ น เพื่ อ การพัฒ นาต่ อ ไปประมาณเดื อ น
เมษายน 2561 และใช้ เวลาก่อสร้ างอีกประมาณ 3 ปี ดังนัน้ คาดว่า
จะสามารถสร้ างรายได้ กลับมาให้ บ ริ ษัทได้ ในอีก 4 ปี ข้างหน้ า โดย
บริ ษั ท มี ก ารตัง้ เป้า หมายเป็ น การภายในว่า อัต ราส่ว นหนี ส้ ิ น ที่ มี
ดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะต้ องไม่เกิน 1.5 เท่า (ค่าเฉลี่ย) และ
บริ ษัทมีการตังงบประมาณในการซื
้
้อที่ดินทุกปี
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ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าในปี 2560 บริ ษัทมีโอกาสหรื อแนวทางดาเนินการธุรกิจ
อย่างไรให้ เทียบเท่ากับปี 2558 และปี 2559 และ ราคาการใช้ สทิ ธิ
โครงการ RML-WC อยูท่ เี่ ท่าไร
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน อธิบายว่า สาหรับโครงการที่สร้ างเสร็ จพร้ อม
โอนนัน้ บริ ษัทยังคงมีห้องชุด ที่เป็ นสินค้ าคงคลังและห้ องชุดพร้ อม
โอนซึง่ รอรับรู้รายได้ อยูอ่ ีกหลายโครงการ และอัตราการโอนไม่สาเร็จ
ของบริ ษัทต่ามากคือน้ อยกว่าร้ อยละ 1
• นายสถาพร อมรวรพักตร์ เสริ มว่า อย่างไรก็ดี สาหรับปี หน้ าบริ ษัท
คาดว่ารายได้ อาจจะลดลงจากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 10 – 15
เนื่องจากอาจจะทาการโอนได้ ยากขึ ้น และในแง่ของอัตรากาไรของ
บริ ษัท อาจจะมีการปรับตัวลงบ้ างเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาด
ส่วนราคาการใช้ สทิ ธิ RML-WC อยูท่ ี่ 1.31 บาท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

(1) สอบถามว่าบริษัทได้ ตงเป้
ั ้ าในการกาหนดสัดส่วนรายได้ คา่ เช่าและ
รายได้ จากการขายไว้ อย่างไรบ้ าง
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน แจ้ งว่า ดังที่ได้ เรี ยนไปแล้ วในตอนต้ น บริ ษัท
คาดว่ารายได้ จากการขายคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ร้อยละ 50 และ
รายได้ จ ากการขายโครงการบ้ านเดี่ย วและอาคารสานัก งานเชิ ง
พาณิชย์อีกร้ อยละ 50
(2) สอบถามต่อไปว่าได้ มีการจัดสัดส่วนรายได้ จากการขายโครงการแนว
สูงและโครงการแนวราบไว้ หรื อไม่
• นายลี เช เชง เอเดรี ยน อธิบายว่า ณ ขณะนี ้ ยังไม่ได้ กาหนดสัดส่วน
ตายตัว แต่บริ ษัทเน้ นรายได้ จากการขายโครงการแนวสูงเป็ นหลัก
เนื่องจากโครงการแนวราบเป็ นช่วงสารวจความต้ องการของตลาด
จึงจะดาเนินการแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะให้ ทางผู้บริ หารทาการสื่อสารรายละเอียดของ
โครงการในอนาคต แผนการและเป้าหมายต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทในอนาคตให้ มีความชัดเจนแก่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่านี ้
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นมีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นแล้ ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิ ดประชุมในเวลา 16:38 น.

ลงชื่อ _

_ ประธานที่ประชุม
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที

Enclosure 3
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ
Mr. Pradit Phataraprasit
รายละเอียด

หัวข้ อ
ชือ-นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ
Mr. Pradit Phataraprasit
62 ปี
62 years
ไทย
Thai

ประเภทกรรมการทีเสนอจะแต่ งตัง
Types of director nominated for
appointment

กรรมการอิสระ
Independent Director

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
Educational background

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master’s Degree in Political Science Thammasat University

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
Training relating to role and duties
of director

ไม่มี
None

ประสบการณ์ การทํางาน
Working Experience

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปั จจุบนั
Present
ปั จจุบนั
Present
ปั จจุบนั
Present

กรรมการอิสระ
Independent Director
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
Chief Executive Officer
กรรมการ
Director

ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ธุรกิจ
บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.
บจ. วินเวสต์เม้ นท์ จํากัด
Winvestment Co., Ltd.
บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากัด
The Mall Group Co., Ltd.

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
Number of years of service

ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริษัทครังแรกเมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2556 และดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้ วทังหมดเป็ นเวลา 5 ปี 3 เดือน
First appointed as the Company’s director on 1 February 2013 and being the director of the
Company for 5 years and 3 months in total.

การถือครองหุ้นในบริษัท

ไม่มี

Shareholding in the Company

None

ความสั มพัน ธ์ กับ ผู้บ ริ หารหรื อ ผู้ ถือ ไม่มี
หุ้ น รายใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท None
ย่ อ ย Relationship with executives or
major shareholders of the Company
or its subsidiaries
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Enclosure 3
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ
Mr. Pradit Phataraprasit
รายละเอียด

หัวข้ อ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ไม่มี
None
ในบริษัทจดทะเบียนอืน
Current directorship/ executive
position in other listed companies
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ปัจจุบนั :
ในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน Present:
Current
directorship/executive ปัจจุบนั :
Present:
position in non-listed companies

กรรมการ, บริษัท เดอะ มอลล์ ชอปปิ ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
Director, The Mall Shopping Complex Co., Ltd
ประธานกรรมการบริ ษัท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด (ตลาดไท)
Chairman of the Board, Thai Argo Exchange Co., Ltd.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ไม่มี
ในกิ จ การอื นที อาจทํ า ให้ มี ค วาม None
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย

ไม่มี
None

Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or
an advisor regularly receiving a salary
from the Company or its subsidiary
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย
Being a professional service provider
for the Company or its subsidiary

ไม่มี
None

มี / ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางธุ ร กิ จ ที มี ไม่มี
นั ย สํ า คั ญ อั น อ า จ มี ผ ล ทํ า ใ ห้ ไ ม่ None
สามารถทําหน้ าทีได้ อย่ างเป็ นอิสระ
Having business relationship that may
materially affect the independence of
his/her performance
Number of meetings attended in 2017

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6 / 7
Board of Directors’ Meeting 6 / 7

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

Legal Dispute

None

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

ครัง
times

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที

Enclosure 3
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation
นายลี เช เชง เอเดรียน
Mr. Lee Chye Cheng Adrian
รายละเอียด

หัวข้ อ
ชือ-นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality

นายลี เช เชง เอเดรียน
Mr. Lee Chye Cheng Adrian
37 ปี
37 years
สิงคโปร์
Singaporean

ประเภทกรรมการทีเสนอจะแต่ งตัง
Types of director nominated for
appointment

กรรมการ
Director

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
Educational background

บริ หารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์
Bachelor’s Degree in Finance, University of Strathclyde Glasglow

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
Training relating to role and duties
of director

ไม่มี
None

ประสบการณ์ การทํางาน
Working Experience

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
Present
ปั จจุบนั
present

กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.
บจ. อินเตอร์ ลงค์
ิ ปิ โตรเลียม
Interlink Petroleum Limited

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
Number of years of service

ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริษัทครังแรกเมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้ วทังหมดเป็ นเวลา 5 ปี 3 เดือน
First appointed as the Company’s director on 4 February 2013 and being the director of the
Company for 5 years and 3 months in total.

การถือครองหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญ (RML) 2,000,000 หุ้น, RML-WB 44,500,000 หน่วย

Shareholding in the Company

Ordinary Shares (RML) 2,000,000 shares, RML-WB 44,500,000 Units

ความสั มพัน ธ์ กับ ผู้บ ริ หารหรื อ ผู้ ถือ น้ องชายของนายลี เช เต็ก ไลโอเนล (กรรมการ, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
หุ้ น รายใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท Younger Brother of Mr. Lee Chye Tek Lionel (Director, Major Shareholder)
ย่ อ ย Relationship with executives or
major shareholders of the Company
or its subsidiaries
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ไม่มี
None
ในบริษัทจดทะเบียนอืน
Current directorship/ executive
position in other listed companies

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที

Enclosure 3
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation
นายลี เช เชง เอเดรียน
Mr. Lee Chye Cheng Adrian
รายละเอียด

หัวข้ อ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ปัจจุบนั : กรรมการ, บจ. ซีดบั เบิลยูเอ็กซ์ โกลบอล
ในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน Present: Director, CWX Global Limited
Current
directorship/executive ปัจจุบนั : กรรมการ, บจ. ซีเล็ค กรุ๊ป
Present: Director, Select Group Limited
position in non-listed companies
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ไม่มี
ในกิ จ การอื นที อาจทํ า ให้ มี ค วาม None
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย

เป็ นกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
Being Executive Director and Chief Executive Officer of the Company

Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or
an advisor regularly receiving a salary
from the Company or its subsidiary
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย
Being a professional service provider
for the Company or its subsidiary

ไม่มี
None

Number of meetings attended in 2017

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7 / 7
Board of Directors’ Meeting 7 / 7

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

Legal Dispute

None

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

ครัง
times

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที

Enclosure 3
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation
นางสาวนุช กัลยาวงศา
Miss Nuch Kalyawongsa
รายละเอียด

หัวข้ อ
ชือ-นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality

นางสาวนุช กัลยาวงศา
Miss Nuch Kalyawongsa
64 ปี
64 years
ไทย
Thai

ประเภทกรรมการทีเสนอจะแต่ งตัง
Types of director nominated for
appointment

กรรมการ
Director

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
Educational background

บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Masters of Science in Accounting, Thammasat University

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
Training relating to role and duties
of director

Directors Certification Program, DCP 210/2015

ประสบการณ์ การทํางาน
Working Experience

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
Present
2555 - 2556
2012 – 2013

ตําแหน่ ง
กรรมการ
Director
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Manager

ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.
บจ.เคทู ชิปปิ ง เอเชีย
K2 Shipping Asia Limited

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
Number of years of service

ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริษัทครังแรกเมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้ วทังหมดเป็ นเวลา 5 ปี 3 เดือน
First appointed as the Company’s director on 4 February 2013 and being the director of the
Company for 5 years and 3 months in total.

การถือครองหุ้นในบริษัท

ไม่มี

Shareholding in the Company

None

ความสั มพัน ธ์ กับ ผู้บ ริ หารหรื อ ผู้ ถือ ไม่มี
หุ้ น รายใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท None
ย่ อ ย Relationship with executives or
major shareholders of the Company
or its subsidiaries
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ไม่มี
None
ในบริษัทจดทะเบียนอืน
Current directorship/ executive
position in other listed companies

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที

Enclosure 3
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือแต่ งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation
นางสาวนุช กัลยาวงศา
Miss Nuch Kalyawongsa
รายละเอียด

หัวข้ อ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ปัจจุบนั : ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน, บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด
ในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน Present: Vice President – Finance and Accounting, Himedia Technology Co., Ltd
Current
directorship/executive
position in non-listed companies
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หาร ไม่มี
ในกิ จ การอื นที อาจทํ า ให้ มี ค วาม None
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย

ไม่มี
None

Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or
an advisor regularly receiving a salary
from the Company or its subsidiary
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย
Being a professional service provider
for the Company or its subsidiary

ไม่มี
None

มี / ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางธุ ร กิ จ ที มี ไม่มี
นั ย สํ า คั ญ อั น อ า จ มี ผ ล ทํ า ใ ห้ ไ ม่ None
สามารถทําหน้ าทีได้ อย่ างเป็ นอิสระ
Having business relationship that may
materially affect the independence of
his/her performance
Number of meetings attended in 2017

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7 / 7
Board of Directors’ Meeting 7 / 7

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

Legal Dispute

None

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

ครัง
times

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 4
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
วันที 15 มีนาคม 2561
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 ซึงได้
จัดให้ มีขนเมื
ึ อวันที 15 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16:00 น. เกียวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิมทุนจดทะเบียน และ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ดังนี
1.

การลดและการเพิมทุนจดทะเบียน
1.1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 146,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 4,704,337,397 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นเพิม
ทุนทียังไม่ได้ ออกจําหน่ายจํานวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
1.2. ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 23,077,407 บาท จากทุน
จดทะเบีย นเดิมจํ านวน 4,558,337,397 บาท เป็ น ทุนจดทะเบีย นจํา นวน 4,581,414,804 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน

หุ้นสามัญ

23,077,407

1

23,077,407

 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

-

-

-

-

2.

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1

รายละเอียดการจัดสรร

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 23,077,407 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนี

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 4
จัดสรรให้ แก่
เพือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ทีจะซือ
หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
(ใบสําคัญแสดงสิทธิ RML-W4
และ RML-WB)
1.2

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

วัน เวลา จอง
ราคาขาย
ซือ และชําระ
(เดิม : ใหม่ ) (บาทต่ อหุ้น)
เงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

อัตราส่ วน

23,077,407

-

-

-

บริ ษัท ฯ ได้ ทํา การปรับ
อัต ราการใช้ สิ ท ธิ ข อง
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที
จะซื อหุ้ นสามั ญ ของ
บริ ษัทฯ (RML-WB และ
RML-W4)

การดําเนินการของบริ ษัทฯ กรณีทีมีเศษของหุ้น
การปรับสิทธิจะไม่ก่อให้ เกิดเศษหุ้น

3.

การกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึงจะจัดขึในวันที 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุรศักดิ
บอลรู ม ชั น 11 โรงแรมอี ส ติ น แกรนด์ สาทร ตังอยู่ เ ลขที 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
(Record Date) ในวันที 29 มีนาคม 2561

4.

5.

การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไขการขออนุญาต
4.1

บริ ษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิมทุนจดทะเบียน และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญซึงเกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ภายใต้ ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และแผนการใช้ เงินทุนทีได้ จากการเพิมทุนจดทะเบียน
5.1

วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน
เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

5.2

แผนการใช้ เงินทุนในส่วนทีได้ จากการเพิมทุนจดทะเบียน
บริ ษัทฯ มีแผนใช้ เงินทีได้ รับจากการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนี เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ
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6.

ประโยชน์ ทบริ
ี ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

7.

ประโยชน์ ทผูี ้ ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

8.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ

การดําเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2561

15 มีนาคม 2561

2.

วัน กํ า หนดรายชื อผู้ ถื อ หุ้ นที มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (Record Date)

29 มีนาคม 2561

3.

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

27 เมษายน 2561

4.

จดทะเบี ย นลดทุน จดทะเบี ย นต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้น

5.

จดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายลี เช เชง เอเดรี ยน และ นายสถาพร อมรวรพักตร์
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

ในกรณี ที คณะกรรมการไม่ จัด ให้ มีก ารประชุ ม ภายใน
กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ ง ผู้ ถื อ หุ้น ทังหลายซึ ง
เข้ าชือกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที
บังคับไว้ นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ ได้ ภายในสีสิบห้ าวันนับ
แต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง ในกรณีเช่นนี
ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ที คณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษั ทต้ องรั บผิดชอบค่า ใช้ จ่า ยอัน จํ าเป็ นที
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร

มาตรา 100 ผู้ ถื อ หุ้ นคนหนึ งหรื อ หลายคนซึ งมี ห้ ุน นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย
ได้ ทังหมดจะเข้ า ชื อกัน ทํ า หนัง สือ ขอให้ ค ณะกรรมการ
เรี ย กประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุม วิสามัญเมือใดก็ ได้
แต่ต้องระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ใ ห้ ชั ด เจนใ นหนั ง สื อ ดั ง ก ล่ า วด้ ว ย ใ นกรณี เช่ น นี
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ภายใน
สีสิบห้ าวัน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

มาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)

ร่ างข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 33.
ทีเสนอให้ แก้ ไขเพิมเติม

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื นนอกจากที กล่ า วแล้ ว
ให้ เ รี ย กว่า การประชุ ม วิ สามัญ คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่
จะเห็นสมควร หรื อผู้ถื อหุ้นรวมกัน นับจํ านวนได้ ไม่น้อย
กว่ า ร้ อยละ 20 ของจํ า นวนหุ้ น ที จํ า หน่ า ยได้ ทังหมด
หรื อผู้ถื อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็ น การประชุมวิ สามัญเมือใดก็ ได้ แต่ต้ องระบุ
เหตุผ ลในการขอให้ เรี ย กประชุมไว้ ใ ห้ ชัดเจนในหนัง สือ
ดั ง กล่ า วด้ วย คณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณี ที คณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถื อ หุ้น ทังหลายซึ ง
เข้ าชือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที
บังคับไว้ นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ าวันนับ

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื นนอกจากที กล่ า วแล้ ว
ให้ เ รี ย กว่า การประชุม วิ สามัญ คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่
จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ นุ
นับ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละสิ บ ของจํ า นวนหุ้ นที
จํ า หน่ า ยได้ ทั งหมด จะเข้ าชื อกั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการ
ต้ องจัด ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้ าวันนับแต่
วันทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สินสุด การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

ข้ อบังคับปั จจุบันของบริษทั ฯ
ข้ อ 33.

เอกสารแสดงการแก้ ไขเพิมเติมข้ อ 33. ของข้ อบังคับบริ ษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ:

ข้ อบังคับปั จจุบันของบริษทั ฯ
ข้ อ 33.

(1) ข้ อความของข้ อบังคับปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ข้ อ 33. ทีจะถูกแก้ ไข ได้ แสดงไว้ โดยการขีดเส้ นใต้
(2) ร่ างข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33. ทีเสนอให้ แก้ ไขเพิมเติม ได้ แสดงไว้ โดยการขีดเส้ นใต้

ในกรณี ที ปรากฎว่า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที เป็ น การเรี ย ก
ประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หุ้ นตามวรรคสองครั งใดจํ า นวน
ผู้ถื อ หุ้น ซึงมาร่ ว มประชุมไม่ค รบเป็ น องค์ ประชุมตามที
กํ า หนดไว้ ในมาตรา 103 ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสองต้ อง
ร่ ว มกันรั บผิด ชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ ายทีเกิ ดจากการจัดให้ มี
การประชุมในครังนันให้ แก่บริ ษัท

มาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)

ในกรณี ที ปรากฎว่า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที เป็ น การเรี ย ก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครังใดจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึงมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้
ในข้ อ 36 ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสามต้ องร่ วมกัน รั บผิด ชอบ
ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครังนัน
ให้ แก่บริษัท

แต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง ในกรณีเช่นนี
ให้ ถื อ ว่า เป็ น การประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ที คณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่า ใช้ จ่ายอันจํ าเป็ นที
เกิ ดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร

ร่ างข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 33.
ทีเสนอให้ แก้ ไขเพิมเติม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
Enclosure 6
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
Profiles of Independent Directors for Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors
ชื่อ-นามสกุล
Name
ตาแหน่ ง
Position

อายุ
Age
ที่อยู่
Address
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในวาระที่พิจารณา
Direct or indirect interest in the agenda proposed

ชื่อ-นามสกุล
Name
ตาแหน่ ง
Position

อายุ
Age
ที่อยู่
Address
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในวาระที่พิจารณา
Direct or indirect interest in the agenda proposed

นายศิริ การเจริญดี
Mr. Siri Ganjarerndee
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Independent Director/
Chairman of Audit Committee/
Enterprise Risk Management Committee Member
69 ปี
69 Years Old
44/2 หมูท่ ี่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
44/2 Moo 6, Khwaeng Bang Phai, Khet Bang Khae, Bangkok
ไม่มี
None

นายเวทย์ นุชเจริญ
Mr. Weidt Nuchjalearn
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Independent Director/
Chairman of Enterprise Risk Management Committee
Audit Committee Member/
Nomination and Remuneration Committee Member
63 ปี
63 Years Old
96 ถนนจันทรคามพิทกั ษ์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
96 Chantharakham Phithak Road, Tambon Sanam Chan, Amphoe Mueang Nakhon
Pathom, Nakhon Pathom Province.
ไม่มี
None

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
Enclosure 6
นิยามกรรมการอิสระ
Definition of Independent Directors
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand.)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries,
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. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิส ระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
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 Company, unless such
director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In 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. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรส
ของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
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. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลั กษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพัน ธ์ ท างธุ รกิ จ ” ให้ เป็ น ไปตามค านิยามที่ กาหนดในข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องของส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
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 associated 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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Enclosure 6
In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of
the Office of the Securities and Exchange Commission.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
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. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ าน
บาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
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 appointed as Independent
Director.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major
shareholders.
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท 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 consultant 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. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company’s operation.
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด(มหาชน)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 33

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 34

ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้
ถือหุ้น ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรื อจังหวัด
ใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 35

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อ
พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้ อ 36

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่
ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น ซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ประชุม
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ข้ อ 38

ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 39

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

ข้ อ 40

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่น ๆ
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด(มหาชน)
รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้น
แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้ นที่
มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทัง้ นี ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ ุนเคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ นามาใช้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข)
ในกรณี ม อบฉัน ทะ ส าเนาบัต รประจ าตัว ของผู้ม อบฉัน ทะ และบัต รประจ าตัว หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจทีไ่ ด้ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารี พบั บลิคไม่เกิน 1 ปี
ผู้ถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ในวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561 ตัง้ แต่ เวลา 12:00 น. เป็ นต้ นไป

สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 9
Enclosure 9

แผนที่: สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Map: Venue of the 2018 Annual General Shareholders Meeting)
ห้ องสุรศักดิ์บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-210-8100
Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok Tel. 02-210-8100

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) (Raimon Land Public Company Limited)

