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วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

2. สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

4. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

 6. ข้อบงัคบัของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 7. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุต้อง
น ามาแสดงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

9. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ใน
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตัง้อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันที่              
27 เมษายน 2561 และได้จดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน   
14 วนั นบัแตว่นัประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง           
ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัให้มีขึน้
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม             
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 – วาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนือ่งกนั และเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั ดงันัน้หากวาระใด วาระหน่ึงไม่ได้รบัการ
อนมุติั จะถือว่าวาระทีไ่ด้รบัการอนมุติัแลว้ เป็นอนัยกเลิก และไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ต่อไป โดยถือว่าทีป่ระชุมผูถื้อหุน้มี
มติไม่อนมุติัวาระที ่2 – วาระที ่5 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท  เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (“KPNL”) ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทั ้งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สบืเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัทยอ่ย 2 
ที่เป็นเจ้าของโครงการ S19 ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันา ซึง่ตัง้อยูบ่นโฉนดเลขที ่24160, 24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้
ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ ถนนสขุุมวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 
(“โครงการ S19”) และ (2) บริษัทย่อย 3 ที่เป็นเจ้าของโครงการ S28 ที่อยูร่ะหว่างการพฒันา ซึ่งตัง้อยู่บน
โฉนดเลขที ่3041, 3042 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ ถนนสขุมุวิท ซอย 28 
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S28”) โดยการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สิน
ของ KPNL นัน้ KPNL ตกลงที่จะด าเนินการให้บริษัทย่อยที่ KPNL ถือหุ้นในจ านวน ร้อยละ 100 ของทุน       
จดทะเบียน (“บริษัทย่อย 1”) โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer หรือ EBT) (โปรดพิจารณา “กิจการทั ้งหมดของบริษัท  1” ด้านล่าง)             
โดยมูลค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย  1 จะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริษัทฯ            
จะช าระค่าโอนกิจการด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 597,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุช าระแล้ว โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี 1.80 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นมลูค่า
ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท (“รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”) รวมเป็นจ านวน 1,574,600,000 บาท    
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 กิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 หมายถึง  

1)  หุ้นสามญัของบริษัทย่อย 2 และบริษัทย่อย 3 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทย่อย 1 ถืออยู่ในสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

2)  บริษัทยอ่ย 2 เป็นเจ้าของโครงการ S19 และบริษัทยอ่ย 3 เป็นเจ้าของโครงการ S28 

รายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ .ศ.  2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อ
ค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่  
30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.7 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้ นทุนที่บริษัท          
จดทะเบียนออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีขนาดเท่ากับร้อยละ 10.49 ดงันัน้ เมื่อนบัรวมกับขนาดรายการได้มาในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ขนาดเท่ากับ ร้อยละ 27.19 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ เปิดเผย
สารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส่งหนงัสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน               
21 วนั นับแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการ            
ส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ ถือหุ้ นแล้ว ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดในหนังสือ
สารสนเทศดังกล่าวตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน)              
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

อย่างไรก็ดี แม้มูลค่าของรายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ดงักลา่วจะไม่เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะต้องน า
เร่ืองการเข้าลงทนุเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป และไม่จ าต้องต้อง
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นตอ่การท ารายการ แต่การเข้าลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะเป็น
การซือ้กิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยไมจ่ าต้องพิจารณาถึงขนาดของ
รายการแต่อย่างใด ซึ่ง บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
สว่นของผู้มีสว่นได้เสยี 
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โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัรายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.  

นอกจากนี ้เพื่อให้การเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ส าเร็จ จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคล
ใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น 
เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ซึง่รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ 
KPNL 

(2) เจรจา เข้าท า ลงนามและแก้ไขเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกบั
การเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาต่างๆ              
ผู้ ให้บริการอื่นใดในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ 
KPNL 

(3) ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง การติดตอ่ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหนว่ยงานใดๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกบัการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ 
KPNL เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญากับ KPNL เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ
บริษัทยอ่ย 1 โดยสญัญาดงักลา่วมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั ดงันี ้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตัิให้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อช าระเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า
รายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้เข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ของ KPNL 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือประชุมผู้ ถือหุ้ นของ KPNL มีมติอนุมัติให้โอนทรัพย์สินของ 
KPNL แก่บริษัทฯ 
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(4) จะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบหรือตกลงจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นในการเข้าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของ KPNL ภายใต้สญัญาร่วมลงทนุท่ีมีอยูข่อง KPNL 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL รวมทัง้การมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทฯ และ/หรือบคุคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ือง
ต่างๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  914,840,957  บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 4,581,414,804 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847  บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เนื่องจาก บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนบาท  
เพื่อ (1) ช าระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL และ (2) 
รองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ 
และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ (RML-WB) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่  4 และ วาระที่  5 นัน้ 
แต่เนื่องจากบทบญัญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้
ได้เมื่อหุ้ นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้ นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้ นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหนา่ยนัน้เป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  

ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ           
จึงต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957  บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
914,840,957 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 
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(RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ได้หมดอายุ
ลงเมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยไม่รวมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WB 
จ านวนไม่เกิน 91,089,720 หุ้น เนื่องจากหุ้นดงักลา่วซึ่งเป็นหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายนัน้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

นอกจากนี  ้จากการที่บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ชีแ้จงข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4.   “ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน   3,666,573,847 บาท (สามพันหกร้อยหกสิบหกล้านห้าแสน             
เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาท
ถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 3,666,573,847  หุ้น (สามพันหกร้อยหกสิบหกล้านห้าแสน 
เจ็ดหมื่นสามพนัแปดร้อยสีส่บิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,666,573,847 หุ้น (สามพันหกร้อยหกสิบหกล้านห้าแสน 
เจ็ดหมื่นสามพนัแปดร้อยสีส่บิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

ทัง้นี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ และอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 3,666,573,847 บาท เป็นจ านวน 4,268,262,367  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 601,688,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 601,688,520 บาท เพื่อ (1) 
ช าระเป็นสว่นหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL และ (2) รองรับการ
ปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทฯ (RML-WB) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    
1 บาท เป็นจ านวน 4,268,262,367 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุได้ในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  

อนึง่ ภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น (1) ทนุช าระแล้ว
จ านวน 3,575,484,127 บาท (2) ทุนจดทะเบียนที่ รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB จ านวน 
91,089,720 บาท (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ RML-WB 
ตามข้อ 1.3 (2) เง่ือนไขของการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RML-WB แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ RML-WB จ านวนไม่เกิน 4,688,520 หุ้น 
และ (4) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้เพื่อช าระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของ KPNL จ านวน 597,000,000 บาท 

นอกจากนี ้จากการที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ  โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  
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“ข้อ 4.   “ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน   4,268,262,367 บาท (สี่พนัสองร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่น
สองพนัสามร้อยหกสบิเจ็ดบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 4,268,262,367 หุ้น (สี่พนัสองร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่น
สองพนัสามร้อยหกสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,268,262,367 หุ้น (สี่พนัสองร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่น
สองพนัสามร้อยหกสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

ทัง้นี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบ ริษัทฯ อีกจ านวน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบี ยนจ านวน 
3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวน 4,268,262,367 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ             
1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 601,688,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

จากการที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 601,688,520 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 601,688,520 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ         
1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน  597,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่บริษัทย่อย 1 โดยก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
1,074,600,000 บาท เพื่อช าระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของ KPNL โดยราคาเสนอขายดงักลา่วถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่
ไม่มีสว่นลดเกินกวา่ร้อย 10 จากราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) 

รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL มีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,574,600,000 บาท โดยบริษัทฯ            
จะช าระมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดงักลา่วด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท 
และ (2) หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท         
โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ 1.80 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมลูคา่จ านวน 1,074,600,000 บาท 
รวมเป็นมลูคา่ของคา่ตอบแทนในการเข้าท ารายการจ านวน 1,574,600,000 บาท 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บริษัทย่อย  1 ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เพื่อช าระเป็นสว่นหนึ่งของคา่ตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL 
และเป็นการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้การท า EBT ดงันัน้ แม้บุคคลที่บริษัทฯ จะออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท  จะเป็น
บริษัทยอ่ย 1 แต่ภายใต้กระบวนการ EBT จะท าให้ KPNL จะเป็นผู้ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน
ดงักลา่วในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีบริษัทยอ่ย 1 ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

ในการนี ้KPNL จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31  ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุช าระแล้วใน
คราวนี ้

อนึ่ง ในการก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น เป็นการ
เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้มีสว่นได้เสีย รวมถึงจะต้องได้รับอนมุตัิ
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                 
ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อช าระเป็นสว่นหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้า
ท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ด้วย 

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 คือระหว่างวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะ
เทา่กบั 1.35  บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15             
วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บริษัทย่อย 1 KPNL (ภายหลงัจากที่รับ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ มาจากการท า EBT) จะไม่น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทัง้หมดออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้ นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  KPNL จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้
ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทยอ่ย  1 ได้ตอ่เมื่อที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL และบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้า
ท ารายการตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
ได้ในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน  4,688,520 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วย
เหตุที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่บริษัทย่อย  1 เพื่อช าระเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ในข้อ 1) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ 
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และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ (“RML-WB”) ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถค านวณอตัราการปรับสทิธิของ RML-WB ได้ในขณะนี ้เนื่องจาก
ในการค านวณราคา และอตัราการใช้สทิธิใหมน่ัน้จะต้องค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดไว้เทา่กบัราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่
บคุคลในวงจ ากดั (เง่ือนไขการปรับสิทธิ RML-WB ข้อ 1.3 (2)) ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่สามารถ
ค านวณได้ ในการนี ้จึงได้ประมาณการหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ  RML-WB 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวนัที่มีการตกลงซือ้
ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงอตัราการปรับสิทธิ
ของ RML-WB ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากที่บริษัทฯ ได้มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่ เสนอ
ขายแก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว 

ทัง้นี  ้ให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอ านาจ
พิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบั การเพิ่มทนุ และการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุ้ น ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

(2) เจรจา เข้าท า ลงนามและแก้ไขเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือตอ่เนื่องกบั 
การเพิ่มทนุของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ ให้บริการอื่นใดในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การเพิ่มทนุ และวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

(3) ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวข้องกบั การเพิ่มทนุของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง การ
รับรองเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รวมทัง้เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

(5) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกบั การเพิ่มทนุของบริษัทฯ และการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

 บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
601,688,520 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 601,688,520 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย (1) 
จดัสรรจ านวน  597,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัทย่อย 1 โดยก าหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 4,688,520 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสทิธิ RML-WB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
(Record Date) ในวนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 และได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.raimonland.com ด้วยแล้วตัง้แต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่1/2561 ใน 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน            
แกรนด์ สาทร ตัง้อยูเ่ลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จดัประชมุ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9. ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้กบั นายระเฑียร ศรีมงคล ซึง่เป็นกรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนได้ รายละเอียดข้อมลู
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม 
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สิ่ ง ที่ ส่ ง ม า ด้ ว ย  7. ม า ยั ง บ ริ ษั ท  ไ ร ม อ น  แ ล น ด์  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  (ฝ่ า ย นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์ )  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ที่  19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
ร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2561 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ ถือหุ้ นตาม  สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7. โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

            (นายสถาพร อมรวรพกัตร์) 

     กรรมการบริหาร 
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หน้า 1/27 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่  

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.15 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

เร่ิมการประชุม 

เน่ืองจากนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ นายลี เช เต็ก  
ไลโอเนล รองประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และนายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการในท่ีประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานกุารฯ แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ เข้าร่วมประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การประชมุในวนันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชุมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 165 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 86 ราย และเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น
จ านวน 79 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,805,197,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.48 ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้ทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายล ีเช เต็ก ไลโอเนล  รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 

2. นายล ีเช เชง เอเดรียน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

3. นายศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ
เสีย่งองค์กร 

4. นายสถาพร อมรวรพกัตร์  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

5. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 

6. นางสาวนชุ  กลัยาวงศา กรรมการบริษัท 

7. นายวรุณ วรวณิชชา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบริหารเงิน
บริษัทและการควบรวมกิจการ 
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หน้า 2/27 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวพรรณิภา พนัธ์ทบัทิม ผู้สอบบญัชี  

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

1. นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร  ทนายความหุ้นสว่น 
2. นางสาวเกษมา แคล้วโยธา  ทนายความ 

ก่อนเร่ิมการพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการด าเนินการประชุมและ
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลใน           
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งช่ือ              
ผู้ ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครัง้ ความคิดเห็นหรือค าถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอ
เสนอให้สอบถามใหมใ่นวาระท่ี 14 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

3. ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่โดยทกุทา่นมีคะแนนเสยีงหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง  

4. ภายหลงัที่ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดที่ 
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตอนลงทะเบียน 
และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงยกมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จดัเก็บตามล าดบั 

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และ 
ให้หยอ่นบตัรลงคะแนนเห็นด้วยในกลอ่งที่ทางบริษัทฯ จดัไว้ให้ ณ ทางออก หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

6. บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนอนมุตัิในวาระนัน้ ๆ 

7. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนท า
การลงคะแนนเสยีง 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่านซกัถามเก่ียวกบัวิธีการประชมุและการลงคะแนนเสยีง แตป่รากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนงัสือเชิญประชุม
ตามล าดบั ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัสง่
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง และมีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องแล้ว แต่ไม่ปรากฏ
วา่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้              
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,827,509,709 99.9815 

ไมเ่ห็นด้วย 338,000 0.0185 

งดออกเสยีง   500,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (187 ราย) 1,828,347,709  

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 22 ราย โดย
มีจ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 23,150,201 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม
ในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 187 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,828,347,709 หุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่                       
31 ธันวาคม 2560 รายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกล
ยุทธ์ของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้นายล ีเช เชง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้
ตอ่ที่ประชมุ 
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นายลี เช เชง เอเดรียน แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาให้ ผู้ ถือหุ้ นทราบ โดยมี
รายละเอียดข้อสรุปสาระส าคญัดงันี ้

• ส าหรับโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทประสบความส าเร็จอย่างมากในการลดจ านวนสินค้าคงคลงั             
โดยจะเห็นได้วา่บริษัทมียอดขายเกือบทกุโครงการมากกวา่ร้อยละ 90 (ข้อมลู ณ สิน้เดือนมีนาคม 
2561) โดยนบัตัง้แต่ตนเข้ามารับต าแหน่งผู้บริหารในปี 2559 จนถึงปัจจุบนั สามารถลดจ านวน
สนิค้าคงคลงัค้างขายลงได้กวา่คร่ึงหนึง่หรือคิดเป็นมลูคา่ราว 2,600 ล้านบาท 

• ส าหรับโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซึง่ ณ ปัจจบุนัมีจ านวน 2 โครงการประกอบด้วย 
(1) เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึง่มีมลูค่าโครงการราว 4,000 ล้านบาท บริษัทคาดวา่จะสามารถเร่ิมรับรู้

รายได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2561 โครงการดงักลา่วจ าหนา่ย
ได้แล้วกว่าร้อยละ 77 ของจ านวนห้องชุดทัง้หมดของโครงการ โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 
221,000 บาท/ตารางเมตร ปัจจบุนัท าการก่อสร้างแล้วเสร็จราวร้อยละ 61 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

(2) เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งเป็นโครงการที่ เปิดตัวล่าสุดและเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จมากที่สดุในประวตัิศาสตร์ของบริษัท โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2561 โครงการ
ดงักลา่วจ าหน่ายไปแล้วถึงร้อยละ 75 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 216,000 บาท/ตารางเมตร และ
ขณะนีโ้ครงการได้รับการอนมุตัิ EIA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

• ณ สิน้เดือนมีนาคม 2561 บริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ราว 6,219 ล้านบาท โดยเป็นของโครงการ
เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึง่คาดวา่จะเร่ิมโอนภายในปีนีร้าว 2,476 ล้านบาท และเป็นของโครงการเดอะ 
ลอฟท์ สีลม 2,429 ล้านบาท ซึง่รอรับรู้รายได้ในปีต่อๆไป โดยสว่นที่เหลือสามารถรับรู้รายได้ทนัที
ในปีนี ้ 

• บริษัทมีกลยทุธ์ในการจ าหน่ายสินค้าคงคลงัพร้อมขายให้ได้มากที่สดุก่อนที่จะด าเนินการเปิดตวั
โครงการใหม ่ๆ  

• ส าหรับธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้ เช่ียวชาญ “บ้านหญิง” 
โดยบริษัทได้ท าการเปิดร้านอาหารในประเทศสงิค์โปร์แล้วจ านวน 2 ร้าน ประกอบด้วย 
(1) ร้านอาหารไทย “บ้านหญิง” ซึ่งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการได้ราว 126 ที่นัง่ บริษัทประมาณ

การรายได้ไว้ที่ราว 2.8 ล้านบาท/เดือน  
(2) ร้านบะหมี่ “ดิงค์ ดิงค์” ซึ่งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการได้ราว 60 ที่นั่ง บริษัทประมาณการ

รายได้ไว้ที่ราว 670,000 บาท/เดือน  

ทัง้นี ้บริษัทตัง้เป้าหมายด้านรายได้จากธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มไว้ราว 100 ล้านบาท 
ตอ่ปี ได้ในอนาคต  

• ทิศทางและเปา้หมายของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มีดงัตอ่ไปนี ้
(1) สร้างรายได้จากโครงการประเภทที่พกัอาศยัราว 9,000 ล้านบาทตอ่ปี  
(2) สร้างรายได้จากโครงการประเภทอาคารส านกังานและค้าปลกีราว 1,000 ล้านบาทตอ่ปี  
(3) สร้างรายได้จากธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มรวม 1,000 ล้านบาทตอ่ปี   
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(4) สร้างรายได้จากธุรกิจบริการรวม 1,000 ล้านบาทตอ่ปี 
(5) เปิดตวัธุรกิจดิจิตอลแพลทฟอร์ม (มาร์เก็ตเพลสของอสงัหาริมทรัพย์) โดยคาดวา่จะมีผู้ใช้งาน

ราว 2,000,000 คน ภายในสิน้ปีนี ้ 

• การท าสญัญาร่วมทุนกับบริษัท Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ของประเทศญ่ีปุ่ นที่เก่าแก่มากที่สดุ โดยภายในสิน้ปีนีจ้ะร่วมกนัเปิดตวัโครงการ         
ที่พกัอาศยัใหมร่วม 2 โครงการ โดยโครงการแรกอยูบ่ริเวณสาทร 12 และโครงการท่ีสองอยูบ่ริเวณ
พร้อมพงษ์ มลูคา่รวม 2 โครงการราว 9,000 ล้านบาท  

• ส าหรับโครงการพัฒนาอาคารส านักงานและพืน้ที่ค้าปลีกบนพืน้ที่ราว 6 ไร่ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับ 
Central Embassy เพลินจิตนัน้ จะเป็นหนึ่งในอาคารส านกังานขนาดใหญ่กวา่อาคารอื่นๆบริเวณ
ดงักลา่วราว 1 เท่า โดยมีจ านวนพืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (Net Leasable Area) ราว 60,000 ตารางเมตร
หรือมีพืน้ที่อาคารรวมราว 120,000 ตารางเมตร บริษัทตัง้เป้าว่าราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ 1,000 – 
1,300 บาทต่อตารางเมตร และจะเปิดให้เร่ิมจองพืน้ที่ภายในปีนีแ้ละคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 ทัง้นี ้ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับโครงการดงักลา่วบริษัทจะท า
การเปิดเผยเพิ่มเติมในการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ ซึง่จะมีขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมนี ้ 

จากนัน้นายสถาพร อมรวรพกัตร์ รายงานให้ที่ประชมุทราบถึงความคืบหน้าด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั 
บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2560 โดยในระหวา่งปีบริษัทได้
ตรวจสอบค่าของขวญั เงินบริจาค เงินสนบัสนนุ ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่หรือไม่ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560 รวมทัง้ได้ทบทวนนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ และประกาศใช้ขัน้ตอนการสอบสวนกรณีมีผู้ ร้องเรียน ในเดือนสิงหาคม 2560 และบริษัทได้
ท าการฝึกอบรมพนกังานเร่ืองการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

โดยรายละเอียดผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฎตามรายงานประจ าปี และส าเนางบการเงิน
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้                
ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับวาระนี ้               
ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 2   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1  
ค าถามที่ 1  

โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่ตัง้อยู่ที่เพลินจิต เป็นโครงการที่บริษัทฯ  
ได้เข้าไปลงทุนโดยมีการเช่าพืน้ท่ีซึ่งมีระยะเวลาเช่า 30 ปี หากสญัญาเช่า
หมดอาย ุบริษัทฯ แผนการในการตอ่อายสุญัญาเช่าหรือไมป่ระการใด 

นายล ีเช เชง เอเดรียน สญัญาเช่ามีระยะเวลาการเช่าทัง้สิน้ 30 ปี และมีการต่ออายุอีก 10 ปี 
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และ 4 ปี ตามล าดบั นอกจากนี ้มีเง่ือนไขในการต่อสญัญาเช่า (Option 
to renew) ตอ่ไปอีก 10 ปี  
นอกจากนี ้จากการวิเคราะห์ภายในบริษัทฯ คาดว่าโครงการนีจ้ะคืนทุน
ภายในปีที่ 10 หรือ 12 เนื่องจากจะมีรายได้เข้ามาเป็นจ านวนมากในช่วง 
10 ปีแรก ในส่วนของสญัญาเช่า เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่าแล้ว 
จะต้องมีการเจรจาเร่ืองระยะเวลาการเช่ากันอีกครัง้ ซึ่งเป็นกรณี
เช่นเดียวกบัการเช่าโดยทัว่ไป 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1  
ค าถามที่ 2 

การเข้าร่วมทุนกับ  Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. นัน้  ส่งผลดีกับ
บริษัทฯ อยา่งไร 
 

นายล ีเช เชง เอเดรียน บริษัทฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี  ที่สามารถเข้ามาร่วม
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ทัง้ในด้านการท าให้ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึน้และ                
ในเร่ืองการก่อสร้าง ซึ่ ง  Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่
เก่ าแก่  มีความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และมี
ประสบการณ์ในการผลิตสินค้าระดบั High-end และบริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ 
จะได้เรียนรู้                     สิ่งต่าง ๆ  จาก Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. ทัง้
ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน และประสิทธิภาพในการท า
ธุรกิจแบบญ่ีปุ่ น ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้มีการพูดคุยเพื่อเสาะหาพันธมิตรกับ
หลาย ๆ  บริษัทแล้วเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะได้ตกลงเข้าท าสญัญาร่วมทนุกบั 
Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 
 

ประธานฯ ขอให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และ
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  
โดยมีรายละเอียดงบการเงินรวมที่ส าคญัดงันี ้
 

• บริษัทมียอดขายพรีเซลล์ประมาณ 4,061 ล้านบาท มีรายได้รวมประมาณ 3,016 ล้านบาท             
มียอดโอนประมาณ 2,866 ล้านบาท และก าไรสทุธิอยูท่ี่ 191.2 ล้านบาท  

• อตัราก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 33 และอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่ร้อยละ 6 

• ดอกเบีย้จ่ายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18 และภาษีจ่ายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 74  

• บริษัทมีหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ประมาณ 4,060 ล้านบาท โดยอตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ตอ่ทนุสทุธิ 
ณ สิน้ปีอยูท่ี่ 0.67 เทา่ 
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• สนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2561 อยูท่ี่ 10,458 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
647.7 ล้านบาท ต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 6,872.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
392.6 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,505.9 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,039 
ล้านบาท  

• หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2560 อยู่ที่ 5,391.3 ล้านบาท โดยเป็นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้อยู่ที่ 4,059.7 
ล้านบาท และเป็นหนีส้นิอื่นอยูท่ี่ 1,331.5 ล้านบาท  

• สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 อยูท่ี่ 5,066.7 ล้านบาท  

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้  
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,396,105 99.9706 

ไมเ่ห็นด้วย 538,000 0.0294 

งดออกเสยีง   0 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (208 ราย) 1,828,934,105  

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 21 ราย             
โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 586,396 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม
ในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 208 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,828,934,105 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
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ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารอง
มากกวา่นัน้ 

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,704,337,397 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 109,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยงัคงน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็น
จ านวน 42,638,549 บาท ตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่              
31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงิน
ก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2561 

นอกจากนี  ้ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท าไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560               เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,556,667,361 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 
0.0313 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ 111,912,637 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.19 
ข อ ง ก า ไ ร ส ะ ส ม ข อ ง 
บริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ด้จดัสรรดงักลา่ว 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 ถึงปี 2560 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท) N/A* 149,604,144 776,309,916 

2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (หุ้น) 3,575,483,607 3,575,483,607 3,575,483,607 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.0313 0.070 0.055 

4. รวมจ านวนเงิน ปันผลจ่ายทั ง้สิ น้
ประมาณ (บาท) 

111,912,637 250,283,852 196,651,598 

5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 
(ร้อยละ) 

N/A* 167.30 25 

หมายเหตุ:  

* เน่ืองจากการจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2561 เป็นการพิจารณาจา่ยจากก าไรสะสม 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มี
สทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
25 พฤษภาคม 2561 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้  
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
ประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ในอตัรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็น
จ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ 111,912,637 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มี
สทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
25 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,527,205 99.9815 

ไมเ่ห็นด้วย 338,000 0.0185 

งดออกเสยีง   200,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (216 ราย) 1,829,065,205  

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 8 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 131,100 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมใน
วาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 216 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,829,065,205 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเร่ิมการพิจารณาวาระนี ้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วม
การประชุมครัง้นี ้กล่าวคือ (1) นายลี เช เชง เอเดรียน และ (2) นางสาวนชุ กลัยาวงศา ออกจากห้อง
ประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดใน
วาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวน
หนึง่ในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ โดยในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 
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รายช่ือกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่              
เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมกา
ร           ในปี 

2560 

จ านวนครัง้ที่              
เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมกา
ร           ชุด
ย่อยในปี 

2560 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัท 

1. นายประดิษฐ์  

ภทัรประสิทธ์ิ 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

6/7  

4/5 

2/2 

5 ปี 3 เดือน 

2. นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร          
ความเสี่ยงองค์กร 

7/7  

4/4 

5 ปี 3 เดือน 

3. นางสาวนชุ กลัยาวงศา กรรมการบริษัท 7/7 - 5 ปี 3 เดือน 

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบตัิของกรรมการบริษัทที่
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่า
กรรมการบริษัทผู้ ที่จะต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัททัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง และส าหรับผู้ที่จะ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดเทา่กบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการ
บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยได้รับการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเลือกตัง้ (1) นายประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ (2) นายลี เช เชง เอเดรียน และ (3) นางสาวนุช 
กลัยาวงศา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้             
ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับวาระนี ้              
ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้ภายหลงัจากการตอบค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุ
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ลงมติในวาระนี  ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

1. มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้ นายประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,667,205 99.9793 

ไมเ่ห็นด้วย 378,000 0.0207 

งดออกเสยีง   20,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (216 ราย) 1,829,065,205  

2. มีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้ นายล ีเช เชง เอเดรียน เป็นกรรมการบริษัท  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,827,796,405 99.9317 

ไมเ่ห็นด้วย 1,248,800 0.0683 

งดออกเสยีง   20,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (216 ราย) 1,829,065,205  

3. มีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้ นางสาวนชุ กลัยาวงศา เป็นกรรมการบริษัท  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,827,552,405 99.9293 

ไมเ่ห็นด้วย 1,292,800 0.0707 

งดออกเสยีง   220,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 
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รวม (216 ราย) 1,829,065,205  

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้ นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมมีผู้ ถือหุ้ นและ             
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 216 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
1,829,065,205 หุ้น 

วาระที่ 5   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นท่ี 1 เนื่องจากคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ อยู่ในระหว่างลาบวช จะสามารถ
กลบัมาท าหน้าที่กรรมการบริษัทได้หรือไม่ 

นายศิริ การเจริญด ี เนื่องจากคณุประดิษฐ์จะบวชเป็นเวลา 3 เดือน ภายหลงัจากนัน้จะกลบัมา
ปฏิบตัิหน้าที่เช่นเดิม ซึ่งกรณีนีจ้ะกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่เพียงชัว่คราว
เทา่นัน้ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส ส าหรับรอบปีบัญชี 2561 

ประธานฯ ขอให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมตัิ ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และจะก าหนดเป็นคราว  ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนสั 
ส าหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับ                   
การเปรียบเทียบอ้างอิงกบัอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัทฯ และคา่ตอบแทนถวัเฉลีย่ตามขนาด
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและโบนสั ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ภายใต้วงเงินไมเ่กิน 9,000,000 บาท ดงันี ้ 

(1) เสนอให้จา่ยคา่ตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2561 กบัปี 2560 

รายช่ือกรรมการ จ านวน
ค่าตอบแทน
ท่ีได้รับในปี 

2560 ต่อ
เดือน (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทนท่ีน าเสนอในปี 2561 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

ต่อต าแหน่ง
ต่อเดือน 
(บาท) 

รวม
ค่าตอบแทน
ต่อเดือน 
(บาท) 

1. นายประดษิฐ์  
ภทัรประสิทธ์ิ 

85,000 

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท 

49,000 

85,000 
ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

18,000 

กรรมการตรวจสอบ 18,000 

2. นายศริิ การเจริญดี 66,000 

กรรมการบริษัท 28,000 

68,000 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

25,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร 

15,000 

3. นายลี เช เตก็              
ไลโอเนล 

275,000 

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

250,000 

275,000 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

10,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร 

15,000 

4. นายโรแลนด์ ปัง          
ซือ วยุ 

43,000 
กรรมการบริษัท 28,000 

43,000 กรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร 

15,000 

5. นายเวทย์ นชุเจริญ 76,000 

กรรมการบริษัท 28,000 

76,000 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงองค์กร 

20,000 

กรรมการตรวจสอบ 18,000 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

10,000 

6. นางสาวนชุ               28,000 กรรมการบริษัท 28,000 28,000 
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กลัยาวงศา 
รวมจ านวน (บาท)  573,000  575,000 575,000 
 
หมายเหตุ กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

เน่ืองจากได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนแล้ว 

(2) โบนสักรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจในการจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ประจ าปี 2561                     
ตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือนดังที่เสนอข้างต้นแล้ว ให้อยู่ภายใต้
วงเงินไมเ่กิน 9,000,000 บาท 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี  ้   
แต่ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,724,905 99.9665 

ไมเ่ห็นด้วย 592,000 0.0324 

งดออกเสยีง   20,000 0.0011 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (221 ราย) 1,829,336,905  

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 5 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 271,700 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมใน
วาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 221 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,829,336,905 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2561 

ประธานฯ ขอให้ นายศิริ การเจริญดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระ
นีต้อ่ที่ประชมุ 
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นายศิริ การเจริญดี แจ้งตอ่ที่ประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด แล้ว เห็นว่าในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานด้วย
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง 
รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบตัิงานสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท            
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523  
    (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559, 2560) และ/หรือ  

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 
  (ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ  

3. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5813  
    )ยงัไมเ่คยลงนาม รับรองงบการเงิน(  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลปฏิบตัิงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้  
ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2561 กบัปี 2560 ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2561  รอบปีบัญชี 2560  

1.  คา่สอบบญัชี ไมเ่กิน 1,920,000 บาท ไมเ่กิน 1,820,000 บาท 

2.  คา่บริการอื่น ๆ - - 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีบริษัทย่อยสงักัดส านกังานสอบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้บริษัทฯ สามารถจดัท า
งบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี  ้            
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
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โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ           
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,955,005 99.9791 

ไมเ่ห็นด้วย 382,000 0.0209 

งดออกเสยีง   0 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (222 ราย) 1,829,337,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย          
โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 100 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมใน
วาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 222 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,829,337,005 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงหาแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุทางการเงินต ่ากวา่การขอวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ 
เพื่อเป็นการลดต้นทนุทางการเงินดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน  4,500 ล้านบาท ทัง้นี ้ประธานฯ ขอให้
เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ เป็นเงินทนุที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงาน 
และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ            
ไถ่ถอนหุ้นกู้  และ/หรือซือ้ที่ดิน 

ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลกัประกัน ชนิดทยอยช าระคืนเงินต้นหรือ
คืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วงเงนิ ไมเ่กิน 4,500 ล้านบาท หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศให้ใช้อตัราแลกเปลีย่นใน
วนัที่ออกหุ้นกู้  (issue date) ในแตล่ะคราว 
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สกุลเงนิ เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศอื่น ๆ 

การเสนอขาย 

 

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายในวงจ ากัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ 
ผู้ ลงทุ นรายใหญ่  และ /หรือผู้ ลงทุ น โดยเฉพาะเจาะจง และ /หรือ  
ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้ประกาศก าหนด ไม่ว่าทัง้
จ านวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือใน
ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) ก็ได้  

การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมซึ่งก าลงัจะครบ
ก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาต
จากหนว่ยราชการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ 

อาย ุ ไมเ่กิน 7 ปีนบัแตว่นัออกหุ้นกู้   

การไถ่ถอนก่อนครบ
อาย ุ

ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด 
และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะคราว โดยบริษัทฯ 
จะปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึง
การขออนญุาตจากหนว่ยราชการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ในวงเงินที่
ก าหนดข้างต้น 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจใน
การก าหนดชนิด ประเภท อาย ุราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่จะออก การลงนามในข้อก าหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข
ต่าง ๆ รวมทัง้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ การแต่งตัง้ 
ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้  การเข้าท าและลงนามในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นที่ เก่ียวข้อง                      
รวมตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาตอ่รองและตกลงอตัราคา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายของสญัญาตา่ง ๆ 
ข้างต้น การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้และการด าเนินการอื่นใด อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ 
ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้           
ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกับวาระนี ้        
ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้ภายหลงัจากการตอบค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,995,005 99.9780 

ไมเ่ห็นด้วย 382,000 0.0209 

งดออกเสยีง   20,000 0.0011 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (225 ราย) 1,829,397,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 3 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 60,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุในวาระ
นีท้ัง้สิน้จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น 

วาระที่ 8   ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 การออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ อาจก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้ตอ่บริษัทฯ  

เลขานกุารฯ ทางคณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบว่า การขออนมุตัิการ
เสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีจ้ะเป็นการขออนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้ นกู้ เดิมที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเมื่อ 5 ปีก่อน          
โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ไปแล้วรวมทัง้สิน้เพียง 
2,200 ล้านบาท และโดยปกติแล้วในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ
บริษัท บริษัทจะท าการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และ /หรือ 
บริษัทอาจพิจารณาออกหุ้นกู้ ในบางกรณี และอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ก็
ใกล้เคียงกันกับดอกเบีย้เงินกู้ ของสถาบันการเงิน ทั ง้นี  ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาการใช้วงเงินหุ้นกู้ เทา่ที่จ าเป็นเทา่นัน้ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ (RML-WC) ให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอ
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ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (ESOP) 

ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 
24 เม ษ ายน  2560 ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก า รออกและ เสนอขาย ใบส าคัญ แสด งสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ 
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ (RML-WC) ให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนกังานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 3 (ESOP) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC”) จ านวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย โดยไม่คิด
มลูคา่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต ่าตามที่ก าหนดใน
นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  RML-WC ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการยกเลกิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-WC   

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี  ้           
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-WC โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,995,005 99.9791 

ไมเ่ห็นด้วย 382,000 0.0209 

งดออกเสยีง   20,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (225 ราย) 1,829,397,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
1,829,397,005 หุ้น 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของ
บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ RML-WC ดงัรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ดงัที่จะได้เสนอรายละเอียดในวาระท่ี 11 ตอ่ไป 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ . บริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดว่า บริษัทมหาชนจะ
เพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่าย
และได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยงัจ าหนา่ยไม่ครบ หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 146,000,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,704,337,397 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 4,558,337,397 บาท 
โดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 146,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,558,337,397 บาท (สีพ่นัห้าร้อยห้าสบิแปดล้าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั            
สามร้อยเก้าสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,558,337,397 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน 
สามร้อยเก้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,558,337,397 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน 
สามร้อยเก้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -          หุ้น  (      -        )” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้  
ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับวาระนี ้  
ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้ภายหลงัจากการตอบค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 146,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,704,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 4,558,337,397 บาท  
โดยการตัดหุ้ นที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 146,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท และ 
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,829,015,005 99.9791 

ไมเ่ห็นด้วย 382,000 0.0209 

งดออกเสยีง   0 0.0000 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (225 ราย) 1,829,397,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
1,829,397,005 หุ้น 

วาระที่ 10  ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าหุ้ นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
อยา่งมาก หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นจะมีผู้สนใจซือ้หรือไม่ 

เลขานกุารฯ เนื่องจากวาระนี ้เป็นวาระการพิจารณาเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-WC เทา่นัน้ จึงไมม่ีการออกหุ้นใหมแ่ตอ่ยา่งใด 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 23,077,407 หุ้น 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4 และ 
RML-WB) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้มีมติอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 167.30 ซึง่ภายใต้เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญ ของบ ริษั ท ฯ  เมื่ อบ ริ ษั ทฯ  ได้ จ่ าย เงิน ปั นผลให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น คิ ด เป็ น อัตราเกิ นกว่ า 
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 
ในระหว่างอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการ 
ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (RML-W4 และ RML-WB) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

RML-W4 และ RML-WB”) แล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้ในส่วนของ RML – 
W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่ กับจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB มีความสอดคล้องตามอตัราส่วนที่ค านวณได้จาก
การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 23,077,407 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,337,397 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 4,581,414,804 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 23,077,407 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
RML-W4 และ RML-WB ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,581,414,804 บาท (สี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน              
สีแ่สนหนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยสีบ่าท) 

 แบง่ออกเป็น 4,581,414,804 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสน
หนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยสี่หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,581,414,804 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสน
หนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยสี่หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -          หุ้น  (      -        )” 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้              
ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับวาระนี ้  
ดงัสรุปสาระส าคญัไว้ในตอนท้ายของวาระนี ้ภายหลงัจากการตอบค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 23,077,407 บาท               
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,558,337,397 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 4,581,414,804 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 23,077,407 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่ม
เติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,755,005 99.9649 

ไมเ่ห็นด้วย 622,000 0.0340 

งดออกเสยีง   20,000 0.0011 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (225 ราย) 1,829,397,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
1,829,397,005 หุ้น  

วาระที่ 11  ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นท่ี 1 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
ของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ RML-W4 และ RML-WB โดยจะมีกระบวนการในการลดทนุจด
ทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทนุ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้รอบคอบ 

เลขานกุารฯ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงข้อคิดเห็นของทา่นผู้ รับมอบฉนัทะและ
จะพิจารณาให้ถ่ีถ้วนก่อนที่จะมีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 
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หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในคราวตอ่ไป 

 

 

 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 23,077,407 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับราคา
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB ดงัที่ได้เสนอต่อที่
ประชุมในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 23,077,407 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท          
เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-W4 และ RML-WB 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่
ไมม่ีผู้ใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้โดย
มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,795,005 99.9682 

ไมเ่ห็นด้วย 582,000 0.0318 

งดออกเสยีง   20,000 - 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (225 ราย) 1,829,397,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
1,829,397,005 หุ้น 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบังคับของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามค าสัง่
หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 33. ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
จากนัน้ ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

จากเดิม 

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุล
ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน
สีส่บิห้าวนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้น
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ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้           
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     1,828,995,005 99.9780 

ไมเ่ห็นด้วย 382,000 0.0209 

งดออกเสยีง   20,000 0.0011 

บตัรเสยี   0 0.0000 

รวม (225 ราย) 1,829,397,005  

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและ 
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
1,829,397,005 หุ้น 

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แตม่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามและความคิดเห็น  โดยได้สรุป

เฉพาะสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้

วาระที่ 14  ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1            ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตกลงมากจึงขอให้ 
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ค าถามที่ 1 ทา่นคณะกรรมการบริษัทชีแ้จงวา่จะมีแนวทางใดบ้างที่จะแก้ปัญหานีไ้ด้  

ประธานฯ ตามที่ นายลี เช เชง เอเดรียน ได้กล่าวในตอนต้นของการประชุมว่า 
บริษัทฯ จะมีการท าธุรกิจที่มีความหลากหลายและสร้างรายได้จาก
หลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการ
เสนอโครงการใหม่ และการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 
ซึง่เป็นกลยทุธ์ที่บริษัทฯ ได้วางไว้และจะเห็นผลในอีก 5 ปีข้างหน้า โดย
การเติบโตของรายได้ดงักลา่ว จะสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1            
ค าถามที่ 2 

ทางบริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้หรือไม่ เนื่องจากตามงบ
การเงินของบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก  

นายล ีเช เชง เอเดรียน บริษัทฯ ได้มีการลดค่าใช้จ่ายลงแล้วถึง 30% แต่รายได้ของบริษัทฯ ก็
ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่มีการเสนอโครงการใหม่ ๆ ออกสู่
ตลาดมากนกั แต่ต่อจากนีไ้ปจะมีการเสนอโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ซึง่เป็นผลดีในอนาคต และภายในระยะเวลา 5 ปี ก็จะเห็นได้วา่บริษัทฯ 
มีรายได้ที่เพิ่มขึน้และสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากขึน้เช่นกนั  

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการด าเนินโครงการจ านวน 2 โครงการ ร่วมกับ
บริษัทญ่ีปุ่ น จึงขอสอบถามเพิ่มเตมิวา่ ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มี
การวางแผนหรือกลยทุธ์ใหม ่ๆ ในการด าเนินโครงการอยา่งไรบ้าง 

นายล ีเช เชง เอเดรียน บริษัทฯ มีการตัง้เป้าหมายว่าจะมีการเสนอโครงการมูลค่า 9,000 – 
10,000 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากยงัไม่ได้ข้อสรุปจึงยงัไม่สามารถให้
ข้อมลูในรายละเอียดของแตล่ะโครงการได้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชมุ และปิดประชมุในเวลา 16.45 น. 

 

ลงช่ือ      
(นายล ีเช เต็ก ไลโอเนล) 
ประธานในที่ประชมุ 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ตามบัญช ี(2) 

1. สารสนเทศตามบัญชี (1)  

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตาม
บญัชี (1) ตามเอกสารแนบ 1 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลใน
สารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้น
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่จ าเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บุคคลอื่นส าคญัผิด
อนัเป็นสาระส าคญั 

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ  

-ไมม่ี- 

4. ประมาณการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมติฐานทางการค า้ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และสอบทานตัวเลขโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า
ประมาณการผลการด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

-ไมม่ี- 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

บริษัทย่อยมีข้อพิพาทการถูกประเมินภาษีจากรมสรรพากรซึ่งคดียงัไม่สิน้สดุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมี
รายละเอียดดงัที่มีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ข้อ 24.5   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นอกเหนือจากคดีความดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีความที่
เก่ียวเนื่องกบัการถกูกลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะขายจากลกูค้าบางรายและคดีละเมิด ซึง่เป็นคดีที่เกิดจากการ
ประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีมลูคา่ฟ้องร้องรวมทัง้สิน้ 7 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริษัทฯและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ไมไ่ด้รับผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัจากคดี โดยบริษัทยอ่ยได้บนัทึกประมาณการหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท รวมทัง้ไม่มีคดีใดที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทรวมถึงไมม่ีประเด็นข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด 
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6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่
ถอืหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีรายการกบับุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คือ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่
ร้อยละ 10  ขึน้ไปและผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                 
    (นายล ีเช เชง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรวรพกัตร์) 

             กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

16 สงิหาคม 2561  

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 ได้มี
มติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“KPNL”) ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัทย่อย 2 ที่เป็นเจ้าของ
โครงการ S19 ที่อยูร่ะหว่างการพฒันา ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 24160,24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ 
ถนนสขุมุวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S19”) และ (2) บริษัทยอ่ย 3 ที่เป็นเจ้าของโครงการ S28 ที่อยู่
ระหว่างการพฒันา ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา  ตัง้อยู่ที่ ถนนสขุุมวิท  
ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S28”) โดยการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL นัน้ KPNL 
ตกลงที่จะด าเนินการให้บริษัทยอ่ยที่ KPNL ถือหุ้นในจ านวน ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน (“บริษัทย่อย 1”) โอนกิจการทัง้หมดของ
บริษัทย่อย 1 ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (โปรดพิจารณา “กิจการ
ทัง้หมดของบริษัทย่อย 1” ในข้อ 3) โดยมลูค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทยอ่ย 1 จะเทา่กบั 1,574,600,000 บาท และบริษัทฯ 
จะช าระค่าโอนกิจการด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทุนช าระแล้ว โดยก าหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท (“รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”) รวมเป็น
จ านวน 1,574,600,000 บาท    

รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่            
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ.  2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 16.7 ตามเกณฑ์มลูค่าหุ้นทนุที่บริษัท
จดทะเบียนออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  

อยา่งไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
โดยมีขนาดเท่ากับร้อยละ 10.49 ดงันัน้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ขนาดเท่ากับ             
ร้อยละ 27.19 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือ
สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี แม้มูลค่าของรายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ดงักล่าวจะไม่เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะต้องน าเร่ืองการเข้าลงทุน
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป และไมจ่ าต้องต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็น
ตอ่การท ารายการ แตก่ารเข้าลงทนุดงักลา่วมลีกัษณะเป็นการซือ้กิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 
107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่จ าต้องพิจารณาถึงขนาดของรายการแต่
อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้มีสว่นได้เสยี 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPN เพิ่มเติมใน ข้อ 3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและ
ขนาดของรายการ)  
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ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดงักลา่วตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ดงัตอ่ไปนี  ้

1) วัน/ เดือน/ ปีที่ท ารายการ 

 บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินกบั KPNL ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัที่ 15 สิงหาคม 
2561 เสร็จสิน้ลง และจะลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 11 ตุลาคม  
2561 อนุมัติให้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อช าระเป็นส่วนหนึ่งของ
คา่ตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL และได้มีการด าเนินการตา่งๆ ตามที่ก าหนดเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่
ได้ระบใุนข้อ 9) ครบถ้วนแล้ว 

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ รับโอน : บริษัทฯ    

ผู้โอน : KPNL และ/หรือบริษัทยอ่ย 1 โดย บริษัทยอ่ย 1 จะเป็นผู้โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทยอ่ย 1 ให้กบับริษัทฯ 
และ ภายใต้กระบวนการ EBT จะท าให้ KPNL จะเป็นผู้ ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในวนัเดียวกนั
กบัวนัท่ีบริษัทยอ่ย 1 ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้KPNL และ/หรือบริษัทย่อย 1 รวมทัง้ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของทัง้สองบริษัทดงักล่าว เป็น
บคุคลที่ไมม่ีความเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี รายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL มิได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยขน์ตอ่บริษัทฯ เนื่องจาก KPNL เข้า
มาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียงจ านวนร้อยละ 14.3 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุช าระแล้ว และ KPNL สง่ตวัแทน
เข้ามาเป็นกรรมการจ านวน  2 ท่าน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของบุคคล
ดงักลา่วให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ค ารับรอง และ บริษัทฯ ได้รับค ารับรอง
จากคณะกรรมการของ KPNL ว่าบคุคลที่ KPNL จะสง่เข้ามาเป็นกรรมการนัน้ จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวณรงค์เดช  หรือบคุคลที่จะ
ท าให้รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) และ กรรมการทัง้ 2 ท่านจาก KPNL จะมิได้ด ารงต าแหน่งอื่นใดนอกเหนือจาก
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  นอกจากนี ้กรรมการของ KPNL จ านวน 2 ท่านจะไมใ่ช่ผู้มีอ านาจควบคมุของ KPNL และจะมิได้เข้ามาเป็น 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน  6 ท่าน ดงันัน้ เมื่อพิจารณาจากองค์ประชุมของคณะกรรมการ
และจ านวนเสยีงที่ต้องใช้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ตวัแทนของ KPNL ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะไม่สามารถ
อนมุตัิมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ ไม่ลงมติเห็นชอบด้วยได้ นอกจากนี ้ผู้บริหารชุดปัจจุบนัของบริษัทฯ ยงัคงบริหารงาน
และควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการกบั KPNL ท าให้ KPNL ไม่ได้มีอ านาจจดัการหรือควบคมุใดๆ 
ในบริษัทฯ และจดุประสงค์ที่เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของ KPNL นัน้คือ การเข้ามาเป็นพนัธมติรทางธุรกิจกบับริษัทฯ เพื่อเป็นการตอ่ยอดธุรกิจ 
และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในสว่นของ KPNL ประกอบธุรกิจมานาน
กว่า 7 ปี  มีโครงการระดับหรู (Luxury) ในอดีตที่ประสบความส าเร็จได้แก่  โครงการ The Capital เอกมัย-ทองหล่อ โครงการ                       
The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละโครงการประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 และนอกจากนี ้ทัง้ในสว่นของบริษัทฯ และ KPNL ตา่งก็จะพฒันา
โครงการของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์ทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกัน 
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(synergy) เพื่อพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ทัง้สองบริษัท โดยบริษัทฯ คาดหวงั
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมจากการประสานจุดแข็งของบริษัทฯ และ KPNL จากการที่บริษัทฯ                      
มีความสามารถในการหาฐานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ ซือ้ที่เป็นชาวต่างชาติเต็มอัตราที่ร้ อยละ 49 ของพืน้ที่ของโครงการ ในขณะที่ KPNL                     
มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบับนในประเทศไทย โดยมีสดัสว่นลกูค้าในประเทศไทยมากกวา่ร้อยละ  90 ในแตล่ะโครงการใน
อดีต แสดงให้ถึงความสามารถในการเข้าถึงลกูค้าในประเทศไทยของ KPNL อนัจะช่วยเติมเต็มและสง่เสริมประสทิธิภาพในการขายของ
บริษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า 
Diplomat และ Capital ในการพฒันาโครงการในอนาคตอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ KPNL ในอนาคต จะท าให้บริษัทฯ 
สามารถพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต ที่มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการออกสู่ตลาดได้มากขึน้ ซึ่งเป็นการเสริม
ประสิทธิภาพในการขายและสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้บริษัทฯ สามารถประหยดัเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่บริษัทฯ 
จะต้องใช้ไปเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เนื่องจากเคร่ืองหมายการค้าทัง้สองดงักลา่วประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ
ของลกูค้าอยูแ่ล้วในปัจจบุนั 

 

ในอนาคตภายหลงัจากการท ารายการทัง้บริษัทฯ และ KPNL ยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตามปกติของธุรกิจ
ตอ่ไป ซึ่งคือการพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู โดยบริษัทฯ มีเคร่ืองหมายการค้า “The Lofts” ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่
ยอมรับของลกูค้าอยู่แล้วในปัจจุบนัและยงัคงเป็นผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัทฯ ต่อไป ส าหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตนัน้ ทัง้บริษัทฯ และ KPNL มีความตัง้ใจจะร่วมกนัปรึกษาเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ
ซึง่ตา่งฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์ทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกนั (synergy) ดงันัน้ จึงไม่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกนั อยา่งไรก็ตาม การถือหุ้นในบริษัทฯ โดย KPNL นัน้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหารจดัการภายในบริษัทฯ และ
ไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลงอ านาจควบคมุบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด ดงัที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ
ทัง้สองบริษัทจึงด าเนินตามปกติ   

ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital นัน้ ทาง KPNL มีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ใช้หลกัส าหรับ
เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital เนื่องจาก 

1)      สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ได้ซือ้ห้องชดุท่ียงัไมไ่ด้มีการโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการ Diplomat 39 และ Diplomat Sathorn จาก 
KPNL ดงันัน้เพื่อไมใ่ห้ลกูค้าห้องชดุเกิดความสบัสนในการด าเนินการโครงการ KPNL จึงให้บริษัทฯ มีสทิธิใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

2)      KPNL ประเมินวา่การร่วมกนัเป็นพนัธมิตรกบัทางบริษัทฯ แล้วนัน้จะสามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าส าหรับโครงการใหม่
ในอนาคตให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ ซึง่ KPNL ก็จะได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้การได้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital นัน้ จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Variety of Product Persona) ในกลุ่มโครงการระดบัหรู ออกสู่ตลาดได้มากขึน้ในอนาคต ซึ่งเป็น
การเสริมประสิทธิภาพในการขายและสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ  ต่อไป โดยส าหรับเคร่ืองหมายการค้า The Lofts บริษัทฯ จะ
ตัง้เป้าหมายไปยงักลุม่ลกูค้าชาวต่างชาติเป็นสว่นใหญ่ และโครงการ Diplomat หรือ Capital จะตัง้เป้าหมายไปยงักลุม่ลกูค้าชาวไทย
เป็นสว่นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการตดัสนิใจเลือกใช้เคร่ืองหมายการค้าส าหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเลอืกใช้ตาม
ความเหมาะสมอีกครัง้ และจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นส าคญั  

 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 
เอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) 

4 

 

 รายละเอียดของ KPNL  

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 13 ตลุาคม 2535 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ที่ตัง้ส านกังาน 719 อาคารเคพเีอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  800,000,000.00 บาท  

จ านวนหุ้นจดทะเบียนและช าระแล้ว 8,000,000 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้ 100.00 บาท ตอ่หุ้น 

(2) คณะกรรมการ   

รายช่ือคณะกรรมการ ตามหนงัสอืรับรอง ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

รายชื่อกรรมการ   ต าแหน่ง 

1. นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช กรรมการ 

2. นาย กรณ์ ณรงค์เดช กรรมการ 

3. นาย ระวี ธาตนุิยม กรรมการ 

4. นาย ธีรศกัดิ์ ปัสสารี กรรมการ 

 (3) ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น   จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1.  บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิง้ จ ากดั 1 7,999,996 100.0000 

2. นาย กรณ์ ณรงค์เดช 1 0.0000 

3. นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช 1 0.0000 

4. นาย เกษม ณรงค์เดช 1 0.0000 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น   จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

5. นาย ณพ ณรงค์เดช 1 0.0000 

 8,000,000 100.0000 

1 หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เคพีเอ็น โฮลดิง้ จ ากดั ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ การประชุมผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 
2561 ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น   จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช  3,040,000 38.00 

2. นาย ณพ ณรงค์เดช 2,280,000 28.50 

3. นาย กรณ์ ณรงค์เดช 2,280,000 28.50 

4. นาย เกษม ณรงค์เดช 400,000 5.00 

 8,000,000 100.00 

 

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

3.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ในการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL นัน้ จะเป็นการด าเนินการภายใต้การท า EBT  โดยมูลค่าซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 จะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริษัทฯ จะช าระค่าโอนกิจการด้วย (1) เงินสดจ านวน 
500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้น
สามญัเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท รวมเป็นจ านวน 1,574,600,000 บาทอย่างไรก็ดี ในวนั
เดียวกนักบัวนัท่ีบริษัทย่อย 1 ได้โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ บริษัทยอ่ย 1 จะจดทะเบียนเลิกกิจการและ
ด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น) ตามกระบวนการช าระบญัชีซึ่งจะ
สง่ผลให้ในท้ายที่สดุ KPNL จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่ KPNL จะได้รับปรากฏ
ตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

นอกจากนี ้ในการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL KPNL จะส่งตัวแทนของ KPNL จ านวน 2 ท่าน เข้ามาเป็น
กรรมการในบริษัทฯ ซึ่งปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการสรรหากรรมการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของบคุคลดงักลา่วให้ทราบผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ค ารับรอง และ บริษัทฯ ได้รับค ารับรองจากคณะกรรมการของ 
KPNL ว่าบุคคลที่ KPNL จะสง่เข้ามาเป็นกรรมการนัน้ จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวณรงค์เดช  หรือบุคคลที่จะท าให้รายการลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL เข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั และกรรมการทัง้ 2 ท่านจาก KPNL จะมิได้
ด ารงต าแหนง่อื่นใดนอกเหนือจากต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ  นอกจากนี ้กรรมการของ KPNL จ านวน 2 ทา่นดงักลา่วจะไมใ่ช่ผู้มีอ านาจ
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ควบคุมของ KPNL และจะมิได้เข้ามาเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน  6 ท่าน ดงันัน้เมื่อ
พิจารณาจากองค์ประชมุของคณะกรรมการและจ านวนเสยีงที่ต้องใช้ในการลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการ ตวัแทนของ KPNL ที่จะเข้า
มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมตัิมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ ไม่ลงมติเห็นชอบด้วยได้ ทัง้นี ้ผู้บริหารชุด
ปัจจุบนัของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ยงัคงเป็นบคุคลของ
บริษัทฯ และผู้บริหารชดุปัจจบุนัของบริษัทฯ ยงัคงบริหารงานและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการกบั 
KPNL  

ทัง้นี ้พนกังานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และพนกังานฝ่ายสนบัสนนุอื่น ๆ ของ KPNL ที่ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกบัโครงการ S19 
และโครงการ S28 จะยังปฏิบตัิงานในโครงการดงักล่าวเพื่อให้โครงการไม่เกิดความล่าช้าในการด าเนินธุรกิจและส่งผลให้โครงการ
ประสบความส าเร็จตามที่บริษัทฯ คาดหวงัตอ่ไป  

 

กิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 หมายถึง  

1)  หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย 2 และบริษัทยอ่ย 3 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทยอ่ย 1 ถืออยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

2)  บริษัทยอ่ย 2 เป็นเจ้าของโครงการ S19 และบริษัทยอ่ย 3 เป็นเจ้าของโครงการ S28 

โดยมลูค่าการลงทนุในกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 จะเท่ากบั 1,574,600,000 บาท และบริษัทฯ จะช าระค่าโอนกิจการด้วย 
(1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
ก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ 1.80 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท รวมเป็นจ านวน 1,574,600,000 บาท 

 

ในการนี ้แม้บคุคลที่บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะเป็น
บริษัทยอ่ย 1 ข้างต้น แตภ่ายใต้กระบวนการ EBT จะท าให้ KPNL จะเป็นผู้ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วในวนัเดียวกนักบัวนัที่
บริษัทย่อย 1 ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อย 1 จะด าเนินการจดทะเบียนเลกิกิจการ ด าเนินกระบวนการช าระบญัชี
ภายใต้กระบวนการเลิกกิจการ (EBT) และด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 
หุ้น ตามกระบวนการ EBT ซึง่ในท้ายที่สดุ KPNL จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ในการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL นัน้ บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินการโดยไม่ได้อยู่ภายใต้
กระบวนการ EBT ซึ่งกรณีดงักล่าวมิได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการเข้าท ารายการแต่อย่างใด กลา่วคือ บริษัทฯ อาจด าเนินการซือ้
ทรัพย์สินดงักลา่วของ KPNL และช าระค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด และการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้กบั KPNL โดยตรง ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของคู่สญัญาทัง้ 2 ฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ ข้อดี และข้อเสีย อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า
การเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL จะอยูภ่ายใต้กระบวนการ EBT หรือไมก็่ตาม รายการดงักลา่วจะไมถื่อเป็นรายการได้มา
ซึง่ธุรกิจ และยงัเป็นรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
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ซึง่การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของการเข้าถือหุ้นระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าท ารายการโดยการท า EBT เป็นดงันี ้ 

โครงสร้างของการเข้าถอืหุ้นก่อนท ารายการโดยการท า EBT  

 
โครงสร้างการเข้าถอืหุ้นหลังเข้าท ารายการโดยการท า EBT 

  
 

อย่างไรก็ดี นอกจากการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัท่ี 15 
สงิหาคม 2561 ที่ประชมุมีมติอนมุตัิให้ซือ้โครงการ S28 ในราคาที่จะได้มีการตกลงกนั โดยจะช าระราคาเป็นเงินสดหากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ไมอ่นมุตัิเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการ S28 ข้างต้น 
เป็นการลงทนุที่คุ้มค่าและสามารถน ามาพฒันาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ สามารถซือ้กิจการทัง้หมดของ
บริษัทยอ่ย 1 ซึง่ได้แก่ โครงการ S19 และ โครงการ S28 ได้ในราคาที่กลา่วข้างต้นได้ เนื่องจากการช าระราคาสว่นหนึง่เป็นหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับความประสงค์ของ KPNL ดงันัน้ หากบริษัทฯ จะซือ้โครงการ S28 โดยช าระราคาเป็นเงินสด บริษัทฯ             
ก็จะต้องช าระราคาโครงการ S28 ตามราคาที่จะตกลงกนัซึง่มิใช่ราคาเดียวกบัการท่ีบริษัทฯ จะช าระราคาสว่นหนึง่เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

KPNL 

บริษัทย่อย 1 

บริษัทย่อย 2 บริษัทย่อย 3 

100 % 

100 % 

51 % 

100 % 

100 % 

โครงการ S19 

 

โครงการ S28 

Existing Shareholders 

RML 

บริษัทย่อย 2 

โครงการ S19 โครงการ S28 

100 % 

100 % 51 % 

64.29 % 

100 % 

KPNL 

บริษัทย่อย 3 

14.31% 
% 

JS Assets  

21.40 % 
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นอกเหนือจากรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2561 ประชุมเมื่อ
วนัที่ 15 สงิหาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิซือ้ห้องชุดท่ียงัไมม่ีการโอนกรรมสิทธ์ิจ านวน 107 ห้อง ในโครงการ The Diplomat 39 อาคารชุด
จดทะเบียนเลขที่ 8/2561 ซึ่งตัง้อยู่ที่ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และ ห้องชุดที่ยงัไม่มี
การโอนกรรมสิทธ์ิจ านวน 9 ห้องในโครงการ The Diplomat Sathorn อาคารชุดจดทะเบียนเลขที่ 16/2559 ซึ่งตัง้อยูแ่ขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร จาก KPNL โดยมีมลูคา่การลงทนุประมาณ 1,868,836,233 บาท โดยแบง่เป็น (1) การช าระคา่ซือ้ห้องชดุในโครงการเป็น
เงินสด จ านวน  1,000,000,000 บาท และ (2) การรับผิดชอบในการช าระหนีข้องโครงการดงักลา่ว จ านวน 868,836,233 บาท   

โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการ  The Diplomat 39 และโครงการ The Diplomat Sathorn ดังกล่าว
ข้างต้น มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจากเงินท่ีได้รับ
ช าระจากลกูค้าเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิของห้องชุดในโครงการดงักลา่วด้วย ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจโครงการคอนโดมีเนียม ดงันัน้ แหลง่
เงินทุนในโครงการดงักล่าวข้างต้นจึงมีความเพียงพอ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็นสาระส าคญัต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้
ส าหรับการพฒันาโครงการอื่น  

ส าหรับแหล่งเงินทนุที่บริษัทฯ ใช้ในการพฒันาโครงการอื่นในปัจจุบนัของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ /
หรือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน โดย  

(1) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีห้องชุดและบ้านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ (Completed 
Project) ซึ่งขายได้แล้วพร้อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้อมโอน (Inventory) รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,037 
ล้านบาท ซึ่งราว 642 ล้านบาท เป็นรายการที่ลงนามในสัญญาซือ้ขาย (Backlog) และ/หรือสัญญาจองแล้ว 
(Booking) ซึง่คาดวา่จะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กบับริษัทฯ ในทนัทีท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิและช าระราคา  

(2) บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้สิน้ 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมลูค่าโครงการ
ประมาณ 3,168 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้จากการโอน
ห้องชุด) ให้กับบริษัทฯ ได้ ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็จสิน้ทัง้หมด และอีก
โครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 3,462 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้จากการโอนห้องชุด) ให้กับบริษัทฯ ได้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของ  ปี 2563             
เป็นต้นไป จนกวา่จะโอนโครงการเสร็จสิน้ทัง้หมด  
ยิ่งไปกว่านัน้ ส าหรับการพัฒนาทัง้สองโครงการ บริษัทฯ ได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการจากสถาบัน
การเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ปัจจุบนับริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุจากเงินมดัจ าของลกูค้าเมื่อมีการเปิดขาย
โครงการซึง่เป็นปกติของธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้วย 

(3) บริษัทฯ มีแผนเปิดตวัโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นโครงการพฒันาอาคาร
ส านกังานและพืน้ท่ีค้าปลกีเพื่อเชา่ บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจาก
สถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว และอีก 2 โครงการเป็นการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมเพื่อขายภายใต้สญัญา      
ร่วมทนุ  ซึ่งคูส่ญัญาจะให้การสนบัสนนุเงินทนุในการพฒันาโครงการเป็นสดัสว่นร้อยละ 49  ตามสดัสว่นการถือหุ้น
ในแตล่ะโครงการ ซึง่ในสว่นเงินลงทนุของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสนิเช่ือ
เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ มัน่ใจว่าจะได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการตาม
แผนงานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้  
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อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุนในในห้องชุดท่ียงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในทัง้ 2 โครงการข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็น “สินทรัพย์” ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 
2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) เน่ืองจากห้องชุดท่ียงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในทัง้ 2 
โครงการข้างต้นจดัเป็นสนิทรัพย์ประเภททรัพย์สนิหมนุเวียนที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงเข้าขา่ยเป็นสนิทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น
ที่ไมต้่องปฏิบตัิตามประกาศข้างต้น 

3.2) การค านวณขนาดของรายการ 

3.2.1)  รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 ในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL มลูค่าของรายการยงัคงถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศได้มาจ าหน่ายไปซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ
วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสงูสุดเท่ากับร้อยละ 16.7 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช าระ            
คา่สนิทรัพย์ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  

 อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
โดยมีขนาดเท่ากับร้อยละ 10.49 ดงันัน้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ขนาดเท่ากับ              
ร้อยละ 27.19 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือ
สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 การค านวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2561 มี
รายละเอียด ดงันี ้

เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ 

สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

(หน่วย: บาท) 

เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ* 

(NTA ของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นท่ีได้มาหรือจ าหนา่ยไป) x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 

643,905,840 1 x 100 

4,740,460,000 

            = ร้อยละ 13.58 

เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นท่ีซือ้หรือ
ขาย) x 100 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่ ส าม า รถน า เกณ ฑ์ ม า
ค านวณได้เนื่องจากขาดทนุ 

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน 

มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

1,574,000,000 2 x 100 
12,753,011,000 

= ร้อยละ 12.35 
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เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุที่ออก
เพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

จ านวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท 

597,000,000 x 100 

3,575,484,127 

         = ร้อยละ 16.70 

หมายเหต:ุ  

1 เนื่องจากบริษัทยอ่ย 2 และบริษัทยอ่ย 3 ยงัไมม่ีการจดัตัง้ ดงันัน้ การค านวณ NTA ค านวณจากการน าเอาสนิทรัพย์หกัด้วยหนีส้นิของ
โครงการ S19 และโครงการ S28 มารวมกนัโดย 1) สินทรัพย์สทุธิโครงการ S19 มีมลูค่า 261,384,000 บาท ตามงบภายในที่ยงัไม่ได้รับ
การตรวจสอบ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 ซึ่งบริษัทย่อย 2 จะมีส่วนได้เสียร้อยละ 51  โดยส่วนได้เสียร้อยละ 49 ที่เหลือเป็นของ
พนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความช านาญด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสยีงในต่างประเทศ และ 2) สินทรัพย์สทุธิโครงการ S28  มีมลูค่า 
510,600,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อย 3 จะมีส่วนได้เสียร้อยละ 100  ดังนัน้ NTA ของทัง้สองโครงการเท่ากับ (261,384,000*51% + 
510,600,000*100%) = 643,905,840 บาท 

2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4) มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน 

 

 3.2.2) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา 

3.2.2.1) รายละเอียดโครงการ S19 

• ที่ดินเปลา่จ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที ่24160,24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยูท่ี่ ถนน
สขุมุวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร   

• ที่ดินดงักลา่วจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู (Luxury Condominium) โดยปัจจบุนัจากการออกแบบ
จะมีทัง้หมด 24 ชัน้ และมีจ านวนห้องที่คาดวา่จะขายทัง้สิน้ 143 ห้องชดุ 

• ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)  

• KPNL ได้ท าข้อตกลงร่วมกบัพนัธมิตรแหง่หนึง่ ในรูปแบบการร่วมลงทนุ (Joint Venture Agreement) ในการพฒันา
โครงการนี ้โดย KPNL มีสว่นได้เสยีในโครงการทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของโครงการดงักลา่ว 

3.2.2.2) รายละเอียดโครงการ S28 

• ที่ดินเปลา่ จ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 3041, 3042  เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ที่            
ถนนสขุมุวิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

• ที่ดินดงักลา่วจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมเีนียมระดบัหรู (Luxury Condominium) โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการ
ออกแบบ จากผลการศกึษาเบือ้งต้นคาดวา่จะเป็นโครงการขนาด  30 ชัน้ และมีจ านวนห้องที่คาดวา่จะขายทัง้สิน้ 
256 ห้องชดุ 

• ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
(หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมูลในเชิงลึกได้ เนื่องจาก รายละเอียดและข้อมูลดังกล่าวเป็น

ความลบัทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบได้ เช่น โครงสร้างต้นทนุที่อาจท าให้ผู้ ได้รับข้อมูลหรือคู่แข่งทางการค้า
สามารถคาดการณ์ก าไรสทุธิได้ซึง่โดยปกติ บริษัทจดทะเบียนจะเผยแพร่เพียงการคาดการณ์รายได้เทา่นัน้) 
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นอกจากนี ้ เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัต้องใช้แหลง่เงินทนุเพื่อการก่อสร้างโครงการ 
S19 และ โครงการ S28 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งเงินดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯและเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ 
ปัจจุบนัทัง้ 2 โครงการก็ได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการ (Project Finance) จากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจากเงินมดัจ าของลกูค้าเมื่อมีการเปิดขายโครงการซึง่เป็นปกติของธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมีเนียม  ดงันัน้ 
แหลง่เงินทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ดงักลา่วข้างต้นจึงมีความเพียงพอ และไมม่ีผลกระทบใด ๆ ที่เป็นสาระส าคญัตอ่เงินทนุของบริษัทฯ 
ที่จะต้องใช้ส าหรับการพฒันาโครงการอื่น  

ส าหรับแหลง่เงินทนุท่ีบริษัทฯ ใช้ในการพฒันาโครงการอื่นในปัจจบุนัของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/
หรือเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน โดย  

1) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีห้องชุดและบ้านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ (Completed 
Project) ซึ่งขายได้แล้วพร้อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้อมโอน (Inventory) รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,037 
ล้านบาท ซึ่งราว 642 ล้านบาท เป็นรายการที่ลงนามในสัญญาซือ้ขาย (Backlog) และ/หรือสัญญาจองแล้ว 
(Booking) ซึง่คาดวา่จะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กบับริษัทฯ ในทนัทีท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิและช าระราคา  

2) บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้สิน้ 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมลูค่าโครงการ
ประมาณ 3,168 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้จากการโอน
ห้องชุด)ให้กับบริษัทฯ ได้ ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็จสิน้ทัง้หมด และอีก
โครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 3,462 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้จากการโอนห้องชุด) ให้กับบริษัทฯ ได้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของ  ปี 2563            
เป็นต้นไป จนกวา่จะโอนโครงการเสร็จสิน้ทัง้หมด  
ยิ่งไปกว่านัน้ ส าหรับการพัฒนาทัง้สองโครงการ บริษัทฯ ได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการจากสถาบัน
การเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ปัจจุบนับริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุจากเงินมดัจ าของลกูค้าเมื่อมีการเปิดขาย
โครงการซึง่เป็นปกติของธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้วย 

3) บริษัทฯ มีแผนเปิดตวัโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นโครงการพฒันาอาคาร
ส านกังานและพืน้ท่ีค้าปลกีเพื่อเชา่ บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจาก
สถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว และอีก 2 โครงการเป็นการพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมเพื่อขายภายใต้สญัญาร่วม
ทนุ ซึง่คูส่ญัญาจะให้การสนบัสนนุเงินทนุในการพฒันาโครงการเป็นสดัสว่นร้อยละ 49  ตามสดัสว่นการถือหุ้นในแต่
ละโครงการ ซึง่ในสว่นเงินลงทนุของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและอยู่ระหว่างการพิจารณาสนิเช่ือเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการตาม
แผนงานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

การก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาท นัน้เป็นการก าหนดตามมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการท่ีจะรับโอน ซึง่ได้แก่
โครงการ S19 และโครงการ S28 จากการประเมินมลูค่าโครงการท่ีจะพฒันาที่ดินทัง้ในสว่นของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็น
โครงการคอนโดมีเนียม แล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเสีย่งในการพฒันาโครงการ เช่น ความเสีย่งจากปัจจยั
ตลาด ความเสี่ยงจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ความเสี่ยงจากโครงสร้างเงินทุน โดยผลตอบแทนสอดคล้องกับการ
พิจารณาลงทนุและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณาตามปกตขิองบริษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ในการ
ประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้สอง คือ การพิจารณาก าไรสทุธิของโครงการ  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดการณ์มลูค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ 5,100 ล้าน
บาท โดยที่มลูคา่โครงการคือประมาณการรายได้จากการจ าหนา่ยห้องชดุทัง้โครงการ 

บริษัทฯ จะช าระค่าโอนกิจการด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
597,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนที่  1.80 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
1,074,600,000 บาท มลูคา่สิง่ตอบแทนรวมเทา่กบั 1,574,600,000 บาท 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บริษัทย่อย 1 เพื่อช าระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และจะต้องได้รับอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลใน
วงจ ากัดจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน                       
ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทยอ่ย 1  ด้วย 

การก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท            
ในราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ี 1.80 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของบริษัทฯ ก่อนการท ารายการ มลูค่าดงักลา่วผ่านการ
ตกลงเจรจากนัระหวา่งบริษัทฯ และผู้ขาย โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาอ้างอิงการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) ซึง่จดัท าโดยอ้างอิงสมมตุิฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานท่ีส าคญัได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ย้อนหลงั 3 ปี โครงการในอนาคตที่
บริษัทฯ สามารถจดัหาที่ดินส าหรับการพฒันาได้แล้วโดยพิจารณาจากสญัญาซือ้ขายที่ดิน และศกัยภาพการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ  
รวมถึงก าไรในอนาคตของบริษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มลูคา่โครงการ เป็นต้น  

(หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมลูของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น ก าไรสทุธิที่คาดว่าจะได้รับ หรือ 
ราคาขายที่คาดการณ์ตอ่ตารางเมตร เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจซึง่ไม่สามารถเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบได้) 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาเร่ืองแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ส าหรับการลงทนุในโครงการดงักลา่วข้างต้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็น
สาระส าคญัต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้ส าหรับการพฒันาโครงการอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1) ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของรายการ และข้อ 3.2.2) รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีจะได้มา 

นอกจากนี ้เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการก าหนดราคาค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่จะออกให้แก่บริษัทยอ่ย 1 นัน้ พิจารณา
จากราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในช่วง 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน คือตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561             
ถึง วนัที่ 14 สงิหาคม 2561 ซึง่จะเทา่กบั 1.35 บาท  ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ท่ีปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา  

 มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ค านวณการประเมินมลูค่าโครงการท่ีจะพฒันาที่ดินทัง้ในสว่นของโครงการ S19 และ 
โครงการ S28 เป็นโครงการคอนโดมีเนียม แล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้อง
กบัการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมีเนียมตามปกติของบริษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้
สอง คือ การพิจารณาก าไรสทุธิของโครงการ  

http://www.setsmart.com/
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดการณ์มลูค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ 5,100 ล้าน
บาท โดยที่มูลค่าโครงการคือประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายห้องชุดทัง้โครงการ ทั ง้นีโ้ครงการทัง้สองได้รับสินเช่ือโครงการ 
(Project finance) จากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการ S19 โครงการ S28 

มลูคา่โครงการ (ประมาณการรายได้จาก
โครงการ) 

2,600 ล้านบาท 5,100 ล้านบาท 

สดัสว่นสว่นได้เสยีในโครงการ ร้อยละ 51 ร้อยละ 100 

เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ* ระหวา่งปี 2565 - 2566 ระหวา่งปี 2566 - 2567 

ความคืบหน้าโครงการ เร่ิมขายโครงการแล้ว (Pre-sale) 
ประมาณร้อยละ 20 

อยูร่ะหวา่งการออกแบบ 

 (หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมลูของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น ก าไรสทุธิที่คาดว่าจะได้รับ หรือ 
ราคาขายที่คาดการณ์ตอ่ตารางเมตร เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจซึง่ไมส่ามารถเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบได้) 

 *ส าหรับมลูค่าโครงการ (ประมาณการรายได้จากโครงการ) และปีที่สามารถเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ หรือปีที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและคาดว่าจะมีการโอนห้องชดุให้แก่ลกูค้า นัน้เป็นการประมาณการจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมี
เหตปัุจจยัส าคญัที่เปลีย่นแปลงไป  

6) แหล่งที่มาของเงนิทุนและวิธีการช าระสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะช าระคา่โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 จ านวน 1,574,600,000 บาท ด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท 
และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี 1.80 
บาทตอ่หุ้นรวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท   

โดยแหล่งที่มาของเงินทุน จ านวน 500,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงิน อนึ่ง เมื่อพิจารณาเร่ืองแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ส าหรับการลงทุนในโครงการดงักล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็น
สาระส าคญัต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้ส าหรับการพฒันาโครงการอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1) ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของรายการ และข้อ 3.2.2) รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีจะได้มา 

7) ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

7.1)  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

 ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการในครัง้นี ้  

7.2)  ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสว่นได้สว่นเสยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการท ารายการในครัง้นี ้   
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8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ   

8.1) การเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ดงักลา่วน ามาซึง่การได้ลงทนุในโครงการท่ีนา่สนใจ โดยโครงการ S19 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดินในซอยสขุมุวิท 19 ที่สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง จดัเป็นที่ดินที่มีท าเลที่ดีและมีมูลค่าสงูมาก มี
ความอุดมสมบูรณ์สูง รอบๆ มีร้านอาหาร ร้านค้า สวนสาธารณะ และสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ทัง้สถานี
รถไฟฟ้า BTS และ MRT ห้างสรรพสินค้า Terminal21 ฯลฯ ส าหรับโครงการ S28 ในซอยสุขุมวิท 28 เป็นที่ดินที่มี
ศักยภาพดี ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS และห้างสรรพสินค้า Emporium โดยสามารถพัฒนาเป็น
โครงการขนาดที่เหมาะสมและอยูใ่นท าเลส าหรับโครงการท่ีพกัอาศยัหรูระดบัไฮเอน 

8.2) บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดงักล่าวจะสามารถสร้างก าไรให้กบับริษัทฯ ได้ในอนาคต หากรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของทัง้สองโครงการได้รับความเห็นชอบ โดย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้
รายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ในปี 2565-2566 เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ยงัไม่ได้เร่ิมสร้าง เช่นเดียวกัน
โครงการบนท่ีดินในซอยสขุมุวิท 28 ที่คาดวา่จะรับรู้รายได้ในช่วงปี 2566-2567  

8.3) บริษัทฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital ในการพฒันาโครงการในอนาคตอื่นๆของบริษัทฯ ได้ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ KPNL ในอนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถพฒันาโครงการระดบัหรูที่มีความหลากหลาย
และเป็นที่ต้องการออกสูต่ลาดได้มากขึน้ในอนาคต ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการขายและสร้างยอดขายให้แก่
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมทัง้บริษัทฯ สามารถประหยดัเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่บริษัทฯ จะต้องใช้ ไปเพื่อ
พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เนื่องจากเคร่ืองหมายการค้าทัง้สองดงักลา่วประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ
ของลกูค้าอยูแ่ล้วในปัจจบุนั ทัง้นี ้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วยงัเป็นของ KPNL แตเ่นื่องจากบริษัทฯ และ KPNL ตา่งก็
จะพัฒนาโครงการของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์ทางด้านการ
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกัน (synergy) ดังนัน้ จึงไม่เกิดความขัดแย้งในเร่ืองการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว
ร่วมกนั 

8.4) การประกอบธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความช านาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 7 ปี 
โดยเฉพาะโครงการระดบัพรีเมียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการระดบัหรู (Luxury) ในอดีตที่ประสบความส าเร็จ
ได้แก่ โครงการ The Capital เอกมยั-ทองหลอ่ โครงการ The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร 
และโครงการ The Diplomat 39  โดยแต่ละโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีโดยมียอดจอง /ขายโครงการโดย
เฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90  ซึ่งถือว่าเป็นการลงทนุที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ปัจจุบนัของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯได้รับการ
สนบัสนนุเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกลุม่พนัธมิตรธุรกิจใหมท่ี่มีผู้บริหารและทีมงานผู้ พฒันาโครงการท่ีมีความสามารถ 
ซึ่งจะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวทัง้  ในการด าเนิน
โครงการทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ที่ส าคญับริษัทฯ จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจาก
การประสานจุดแข็งของบริษัทฯ และ KPNL จากการท่ี บริษัทฯ มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าซึ่งเป็นผู้ซือ้ที่เป็น
ชาวต่างชาติเต็มอัตราที่ร้อยละ 49 ของพืน้ที่ของโครงการ ในขณะที่ KPNL มีความสามารถในการหาฐานลูกค้า
ระดบับนในประเทศไทย โดยมีสดัสว่นลกูค้าในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 90 ในแต่ละโครงการในอดีต แสดงให้ถึง
ความสามารถในการเข้าถงึลกูค้าในประเทศไทยของ KPNL อนัจะช่วยเติมเต็มและสง่เสริมประสทิธิภาพในการขายของ
บริษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้ดียิง่ขึน้ ยิ่งไปกวา่นัน้ บริษัทฯ มีความตัง้ใจว่า
จะพฒันาโครงการร่วมกนัอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้โครงการคอนโดมิเนียม และโครงการ mix-used ตอ่ไปในอนาคตอีกด้วย 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 
เอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) 

15 

 

8.5) ลกูค้าโครงการใหม ่ๆ ของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าเก่าซึง่เคยซือ้โครงการของบริษัทฯ มาแล้ว ท าให้โอกาสในการ
ขายโครงการใหม ่ๆ ของบริษัทฯ ท าได้ยากขึน้ รายการนีจ้ะท าให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มฐานลกูค้าชาวไทยมากขึน้ 

 

9) เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ยงัต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ส าคญัภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิระหวา่งบริษัทฯ และ KPNL 
(“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน”)   

 สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ มีดงันี ้ 

คูส่ญัญา บริษัทฯ ในฐานะผู้ซือ้ และ KPNL ในฐานะผู้ด าเนินการให้บริษัทยอ่ย 1 โอนกิจการทัง้หมด
ของบริษัทยอ่ย 1 ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer) 

วนัท่ีลงนาม 15 สงิหาคม 2561 

สนิทรัพย์ที่จะโอน หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย 2 และบริษัทยอ่ย 3 

ราคาซือ้ขาย และการ
ช าระเงิน 

บริษัทฯ จะช าระค่าโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 จ านวน 1,574,600,000บาท ด้วย 
(1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 
บาทตอ่หุ้นรวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่
ส าคญั (Conditions 
Precedent) 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตัิให้ออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อช าระ
เป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่รายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือประชุมผู้ ถือหุ้ นของ KPNL มีมติอนุมัติให้โอน
ทรัพย์สนิของ KPNL แก่บริษัทฯ 

(4) จะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบหรือตกลงจากผู้ ถือหุ้ นรายอื่น ในการเข้าท า
รายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ภายใต้สญัญาร่วมลงทนุท่ีมีอยูข่อง KPNL  

 

10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการท ารายการนี ้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า  ราคาซือ้ขายและการช าระราคา
ดงักลา่วนัน้เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมลูค่าของกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 และมลูคา่ปัจจุบนัของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องเพื่อตอบแทนให้แก่  KPNL และ/หรือบริษัทย่อย 1 ที่โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็น
สว่นหนึง่ของค่าตอบแทนดงักลา่ว เนื่องจากพิจารณาแล้ววา่มลูคา่ที่เข้าท ารายการนัน้เป็นมลูคา่ที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ จะสามารถได้พันธมิตรทางธุรกิจ  คือ กลุ่ม KPNL ที่มีประสบการณ์และผลงานในการท างานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมระดบับน มามากกว่า 7 ปี โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะร่วมด าเนินการระหว่างบริษัทฯ และ KPNL 
ในการขยายและพฒันาธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป  

11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อ 10) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายล ีเช เชง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรวรพกัตร์) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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 (F 53-4)           

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 

ข้าพเจ้า บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
8/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 ระหวา่งเวลา 14:00 ถึง 18.00 เก่ียวกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน 

 การลดทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957 บาท จากเดิมทนุจด
ทะเบียน 4,581,414,804 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท โดยการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท  รวมถึง การอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยหุ้ น
สามญัในส่วนดงักล่าวเป็นหุ้นสามญัที่จัดสรรรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ซึง่ออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ที่ได้หมดอายลุงเมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561   

 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,666,573,847 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 3,666,573,847  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวม 
3,666,573,847  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 4,268,262,367  บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
4,268,262,367  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 601,688,520 หุ้ น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้  

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แ บ บ ก า ห น ด
วตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 
601,688,520  

- 

1 

- 

601,688,520  

- 

 แ บ บ ม อ บ อ า น า จ
ทั่ ว ไ ป  ( General 
Mandate) 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

ก. รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

1) บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement)  เ พื่ อ ช า ร ะ เ ป็ น
ค่าตอบแทนให้แก่บริษัทย่อย ที่ 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด ถือ
หุ้ นในจ านวน ร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียน (“บริษัทย่อย 1”) 

โปรดดหูมายเหต ุข้อ 2 

597,000,000 โปรดดหูมาย
เหต ุข้อ 2 

โปรดดหูมายเหต ุ
ข้อ 2 

โปรดดหูมายเหต ุ
ข้อ 1 

โปรดดหูมายเหต ุ
ข้อ 1 และ 2 

2) รองรับการปรับสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขาย
ใ ห้ แ ก่  ก ร รม ก า ร  แ ล ะ /ห รื อ 
พนกังานของบริษัทฯ (RML-WB) 
ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
1/2556 ซึ่ งป ระชุม เมื่ อวันที่  1 
พฤศจิกายน 2556 

4,688,520 โปรดดหูมาย
เหต ุข้อ 3 

โปรดดหูมายเหต ุ
ข้อ 3 

- - 

หมายเหต:ุ 

1. ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกบั การเพิ่ม
ทนุ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การ
จองซือ้ การช าระเงินค่าหุ้น ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ  
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(2) เจรจา เข้าท า ลงนามและแก้ไขเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือตอ่เนื่องกบั การเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั ง้ที่ปรึกษาทางการเงิน           
ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ ให้บริการอื่นใดในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั การเพิ่มทนุ และวิธีการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวข้องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรอง
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ
หนว่ยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รวมทัง้เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

(5) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือตอ่เนื่องกบั การเพิ่มทนุของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่ บริษัทย่อย 1 โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) บริษัทฯ จึงจะช าระคา่โอนกิจการมลูคา่รวม 
1,574,600,000 บาท ด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
597,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
มลูคา่ 1,074,600,000 บาท (“รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”)   

ทัง้นี ้แม้บคุคลที่บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
จะเป็นบริษัทย่อย 1 ข้างต้น แต่ภายใต้โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จะท าให้ KPNL 
จะเป็นผู้ ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวในวนัเดียวกันกับวนัที่บริษัทย่อย 1 ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตามบญัชี (1)  

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของค่าตอบแทนรายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL เป็นการเสนอ
ขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ บริษัทยอ่ย 1 ซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด”) ดงันัน้ นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทฯ จะต้องได้ รับการอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่
บคุคลในวงจ ากดัด้วย 
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การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากัดข้างต้นนัน้   เป็นการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ราคาหุ้นละ 1.80  บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อย 
10 จากราคาตลาด   

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 
วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตัง้แต่วันที่  20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะ
เท่ากบั 1.35 บาท ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

โปรดพิจารณารายละเอียดของบคุคลในวงจ ากดั ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  และหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาขาย
ตอ่หุ้น ในสารสนเทศการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

3. บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถค านวณอตัราการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  RML-WB ได้ในขณะนี ้เนื่องจากในการ
ค านวณราคา และอตัราการใช้สทิธิใหมน่ัน้จะต้องค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนด
ไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (เง่ือนไขการปรับสิทธิ  RML-WB 
ข้อ 1.3 (2)) ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่สามารถค านวณได้ ในการนี ้จึงได้ประมาณการหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของ RML-WB ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถค านวณราคาการใช้สทิธิที่มีการเปลีย่นแปลงได้ในวนัที่มีการ
ตกลงซือ้ขายหุ้ นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราการปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  RML-WB ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากที่บริษัทฯ ได้มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่เสนอ
ขายแก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว 

ข. การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

เนื่องการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั จึงไมม่ีเศษหุ้น  

2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อทุนช าระ

แล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/  

ใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิในการ
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

 -  

 -  

 -  

 -  

   -  

 -  

ประชาชน หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  
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จัดสรรให้แก่ 
ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อทุนช าระ

แล้ว1/ 
หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั  

 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

-  

1/ ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561  เวลา 14.00 น. โดยสถานท่ีจดัประชมุ
จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วันที่
 จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ  

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น (Record date) ในวนัที่ 30 สิงหาคม 
2561 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 การขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการเสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัทย่อย 1 โดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
ก าหนดราคาเสนอขายชัดเจนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 

4.3 การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์                  
จดทะเบียน และเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนรายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั 
(มหาชน) ตามบัญชี (1) และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั  

5.2        การเข้าลงทนุในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ดงันี ้
1) การเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ดงักลา่วน ามาซึง่การได้ลงทนุในโครงการท่ีนา่สนใจ โดย

โครงการ S19 ที่สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง จดัเป็นที่ดินที่มีท าเลที่ดีและมีมูลค่าสงูมาก มีความ
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อุดมสมบูรณ์สูง รอบๆ มีร้านอาหาร ร้านค้า สวนสาธารณะ และสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ทัง้

สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ห้างสรรพสินค้า Terminal21 ฯลฯ ส าหรับโครงการ S28 ในซอยสขุุมวิท 

28 เป็นที่ดินที่มีศกัยภาพดี ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS และห้างสรรพสินค้า Emporium 

โดยสามารถพฒันาเป็นโครงการขนาดที่เหมาะสมและอยูใ่นท าเลส าหรับโครงการที่พกัอาศยัหรูระดบัไฮเอน 

2) บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถสร้างก าไรให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต           

หากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของทัง้สองโครงการได้รับความเห็นชอบ โดย 

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ในปี 2565-2566 เนื่องจากเป็น

โครงการใหม่ที่ยงัไม่ได้เร่ิมสร้าง เช่นเดียวกนัโครงการบนที่ดินในซอยสขุุมวิท 28 ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้

ในช่วงปี 2566-2567  

3) บริษัทฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital ในการพฒันาโครงการในอนาคตอื่นๆของ

บริษัทฯ ได้ โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายให้แก่ KPNL ในอนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถพฒันาโครงการระดบั

หรูที่มีความหลากหลายและเป็นท่ีต้องการออกสูต่ลาดได้มากขึน้ในอนาคต ซึง่เป็นการเสริมประสทิธิภาพ

ในการขายและสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมทัง้บริษัทฯ สามารถประหยัดเวลา 

ทรัพยากร และเงินลงทุนที่บริษัทฯ จะต้องใช้ไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เนื่องจาก

เคร่ืองหมายการค้าทัง้สองดงักลา่วประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของลกูค้าอยูแ่ล้วในปัจจบุนั ทัง้นี ้

เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วยงัเป็นของ KPNL แต่เนื่องจากบริษัทฯ และ KPNL ตา่งก็จะพฒันาโครงการ

ของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์ทางด้านการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน (synergy) ดังนัน้ จึงไม่เกิดความขัดแย้งในเร่ืองการใช้เคร่ืองหมายการค้า

ดงักลา่วร่วมกนั 

4) การประกอบธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความช านาญด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มา

มากกวา่ 7 ปี โดยเฉพาะโครงการระดบัพรีเมียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการระดบัหรู (Luxury) ใน

อดีตที่ประสบความส าเร็จได้แก่  โครงการ The Capital เอกมัย -ทองหล่อ โครงการ The Capital                  

ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละโครงการ

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90  ซึ่งถือว่าเป็น

การลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี 

เนื่องจากเป็นกลุม่พนัธมิตรธุรกิจใหม่ที่มีผู้บริหารและทีมงานผู้พฒันาโครงการที่มีความสามารถ ซึ่งจะ

สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวทัง้  ในการ

ด าเนินโครงการทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ที่ส าคญับริษัทฯ จะเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัใน

อตุสาหกรรมจากการประสานจุดแข็งของบริษัทฯ และ KPNL จากการที่ บริษัทฯ มีความสามารถในการ

หาฐานลกูค้าซึง่เป็นผู้ซือ้ที่เป็นชาวต่างชาติเต็มอตัราที่ร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีของโครงการ ในขณะที่ KPNL 

มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบับนในประเทศไทย โดยมีสดัสว่นลกูค้าในประเทศไทยมากกว่า

ร้อยละ 90 ในแต่ละโครงการในอดีต แสดงให้ถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในประเทศไทยของ 

KPNL อนัจะช่วยเติมเต็มและสง่เสริมประสทิธิภาพในการขายของบริษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลกูค้าให้
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ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้บริษัทฯ มีความตัง้ใจวา่จะพฒันาโครงการร่วมกนั

อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้โครงการคอนโดมิเนียม และโครงการ mix-used ตอ่ไปในอนาคตอีกด้วย 

5) ลกูค้าโครงการใหม ่ๆ ของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าเก่าซึง่เคยซือ้โครงการของบริษัทฯ มาแล้ว ท าให้

โอกาสในการขายโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ท าได้ยากขึน้ รายการนีจ้ะท าให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มฐาน

ลกูค้าชาวไทยมากขึน้ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1)  การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
ด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งถือเป็นกลุ่มพนัธมิตรธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ท่ีมี
ผู้บริหารและทีมงานผู้พฒันาโครงการท่ีมีความสามารถ ซึง่จะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และ
ความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต นอกจากนี ้KPNL ยงัมีพนัธมิตรทาง
ธุรกิจที่มีความช านาญด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ มีความตัง้ใจว่า
จะสามารถพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทัง้โครงการคอนโดมิเนียม และโครงการ mix-used 
ตอ่ไปในอนาคต  

2)  หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แทนการช าระเงินค่าหุ้นด้วยเงิน

สดเต็มจ านวน เป็นการบริหารจดัการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัต่อเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทฯ คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ KPNL ส่งเสริมผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 

 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ 
จ ากัด (มหาชน) ตามบัญชี (1) และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ และส ารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีก าไรและไมม่ีผลขาดทนุสะสม 

7.2 ในส่วนของประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้ นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดในข้อ 6.  

7.3 อื่นๆ 

-ไมม่ี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2561  15 สงิหาคม 2561 

2.  
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
1/2561  

30 สงิหาคม 2561 

 

3.  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  11 ตลุาคม 2561   

4.  
ด าเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  เก่ียวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมต ิ

5.  

ด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 

หลงัจากได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมต ิ

6.  
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วที่ได้รับจากบุคคลในวงจ ากัด 
และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ 
ได้รับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

7.  
ด าเนินการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ 
ได้รับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                (นายล ีเช เชง เอเดรียน และนายสถาพร อมรวรพกัตร์) 

         กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  

     16 สงิหาคม 2561 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่  8/2561 เมื่อวันที่             
15 สงิหาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุช าระแล้ว ให้แก่บริษัทย่อยที่ 
KPNL ถือหุ้นในจ านวน ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน (“บริษัทย่อย 1”) ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 
1,074,600,000 บาท เพื่อช าระเป็นสว่นหนึ่งของคา่ตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ซึง่ KPNL 
ตกลงที่จะด าเนินการให้ บริษัทย่อย 1 โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (“รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”) โปรดพิจารณา
รายละเอียดของรายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน 
แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตามบญัชี (1)  

รายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL มีมลูคา่เทา่กบั 1,574,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะช าระมลูคา่การลงทนุ
ในท รัพ ย์สิ นของ KPNL ดั งกล่ าวด้ วย  (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นของ 
บริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
มลูคา่ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) รวมเป็นมลูคา่ 1,574,600,000 บาท  

ในการนี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ นัน้เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ราคาหุ้นละ 1.80  บาท 
ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่ไม่มีสว่นลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลใน
วงจ ากัด (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลใน
วงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ด้วย 

ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ
หลกั คือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยัรวมทัง้สร้างความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง             
ซึ่งบริษัทฯ ได้เฟ้นหาโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เป็น
พนัธมิตรกบั บริษัท บางกอก วดูเด้น สพูน จ ากดั “บ้านหญิงกรุ๊ป” ซึ่งท าธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้แบรนด์ “บ้านหญิง” 
และแบรนด์อื่นๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี  โดยเป็นการการเปิดธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าเพื่อเพิ่มสดัส่วนรายได้ประจ า รวมทัง้ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ประกาศการเป็นพนัธมิตรกับบริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ หวงัวา่จะเสริมสร้างการเตบิโตและความสามารถในการแขง่ขนัได้จากการแลกเปลีย่นความช านาญจาก
ตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการหาโอกาสทางธุรกิจและ/หรือพนัธมิตรที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างการ
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เติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัอย่างตอ่เนื่อง จึงมองหาบริษัทอสงัหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยที่จะมาร่วมด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการเจรจากบั KPNL ถึงความเป็นไปได้ในการเข้า
มาเป็นพนัธมิตรกบับริษัทฯ เนื่องจากเล็งเห็นว่า KPNL เป็นบริษัทที่ประสบความส าเร็จในการท าโครงการคอนโดมีเนียม
ระดบับนเช่นเดียวกบับริษัทฯ และที่ส าคญัคือมีความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบับนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมและเติมเต็มความสามารถในการหาฐานลกูค้าของบริษัทฯ  ซึ่งมีความถนดัในกลุ่ม
ลกูค้าตา่งประเทศ โดยปัจจบุนัเป็นสดัสว่นลกูค้าตา่งชาติของบริษัทฯ มีประมาณร้อยละ 50  

ยิ่งไปกว่านัน้ปัจจุบัน KPNL มีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินอยู่ระหว่างรอการพฒันาเป็นคอนโดมีเนียมสองโครงการที่
บริษัทฯ มองเห็นถึงศกัยภาพของที่ดินดงักล่าว จึงท าให้บริษัทฯ ด าเนินเจรจาในการซือ้สินทรัพย์ทัง้สองโครงการตามที่
ปรากฎในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้เจรจาให้  KPNL มาเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยในข้อตกลงระหวา่งกนั บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลงอ านาจควบคมุทัง้ในระดบัผู้ ถือหุ้น และอ านาจ
การบริหารจดัการหลงัจากเข้าท ารายการแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นมีดงัตอ่ไปนี  ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 
และการก าหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อช าระ
มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ให้แก่ บริษัทย่อย 1 โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ 1.80 บาทต่อ
หุ้นรวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท เพื่อช าระเป็นสว่นหนึง่ของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุ
ในทรัพย์สินของ KPNL โดยราคาเสนอขายดงักลา่วถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่ไม่มีสว่นลด
เกินกวา่ร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558   

ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อช าระเป็น
สว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้การท า EBT กลา่วคือ บริษัท
ย่อย 1 จะโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการ EBT โดยมูลค่าของ
กิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 เท่ากบั 1,574,600,000 บาท และบริษัทฯ จะช าระค่ากิจการทัง้หมดของบริษัท
ยอ่ย 1 ด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทุน
ช าระแล้ว โดยก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท 
อย่างไรก็ดี ในวนัเดียวกันกับวนัที่บริษัทย่อย 1 ได้โอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อย 1 ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ 
บริษัทยอ่ย 1 จะจดทะเบียนเลกิกิจการและด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สนิ (ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวน 597,000,000 หุ้น) ตามกระบวนการช าระบญัชีซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สดุ  KPNL จะเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL นัน้ บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินการโดย
มิได้อยูภ่ายใต้กระบวนการ EBT ซึง่กรณีดงักลา่วมิได้มีผลกระทบกบับริษัทฯ ในการเข้าท ารายการแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนี ้ในการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL KPNL จะสง่ตวัแทนของ KPNL จ านวน 2 ท่าน 
เข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยจ านวนกรรมการ ณ ปัจจุบนัมี 6 ท่าน โดยกรรมการทัง้ 2 ท่านจาก KPNL 
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ดงักลา่ว จะมิได้ด ารงต าแหนง่อื่นใดนอกเหนือจากต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการของ KPNL จ านวน 2 
ท่านดงักล่าวจะไม่ใช่ผู้มีอ านาจควบคุมของ KPNL และจะมิได้เข้ามาเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้
ผู้บริหารชุดปัจจุบนัของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน (CFO) ยงัคงเป็นบุคคลของบริษัทฯ และผู้บริหารชุดปัจจุบนัของบริษัทฯ ยงัคงบริหารงานและควบคุม
การด าเนินงานของบริษัทฯ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการกบั KPNL ทัง้นี ้พนกังานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและ
พนักงานฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ของ KPNL ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ S19 และโครงการ S28 จะยัง
ปฏิบตัิงานในโครงการดงักลา่วเพื่อให้โครงการไมเ่กิดความลา่ช้าในการด าเนินธุรกิจและสง่ผลให้โครงการประสบ
ความส าเร็จตามที่บริษัทฯ คาดหวงัตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เนื่องจาก KPNL เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียงจ านวนร้อยละ 14.3 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงั
การเพิ่มทนุช าระแล้ว และ KPNL สง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการจ านวน 2 ท่านจากจ านวน  6 ทา่น และผู้บริหาร
ชดุปัจจุบนัของบริษัทฯ ยงัคงบริหารงานและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการ
กบั KPNL ท าให้ KPNL ไม่ได้มีอ านาจจัดการหรือควบคมุใดๆ ในบริษัทฯ และจุดประสงค์ที่เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น
ของ KPNL นัน้คือ การเข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ และช่วยเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในสว่นของ KPNL ประกอบธุรกิจมา
นานกว่า 7 ปี มีโครงการระดบัหรู (Luxury) ในอดีตที่ประสบความส าเร็จได้แก่ โครงการ The Capital เอกมยั-
ทองหลอ่ โครงการ The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 
39 โดยแต่ละโครงการประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
และนอกจากนี ้ทัง้ในสว่นของบริษัทฯ และ KPNL ต่างก็จะพฒันาโครงการของตนท่ีมีอยูต่่อไปในฐานะพนัธมิตร
ทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์ทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกนั (synergy) เพื่อพฒันา
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ทัง้สองบริษัท 

ในอนาคตภายหลงัจากการท ารายการทัง้บริษัทฯ และ KPNL ยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตามปกติ
ของธุรกิจต่อไป ซึง่คือการพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู โดยบริษัทฯ มีเคร่ืองหมายการค้า “The Lofts” 
ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของลกูค้าอยู่แล้วในปัจจุบันและยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ 
ตอ่ไป ส าหรับโครงการใหมข่องบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ ทัง้บริษัทฯ และ KPNL มีความตัง้ใจจะร่วมกนั
ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจซึง่ต่างฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์
ทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกนั (synergy) ดงันัน้ จึงไมเ่กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 
อย่างไรก็ตาม การถือหุ้นในบริษัทฯ โดย KPNL นัน้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหารจดัการภายใน
บริษัทฯ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด ดงัที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น ดงันัน้ การ
ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของทัง้สองบริษัทจึงด าเนินตามปกติ 

ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital นัน้ ทาง KPNL มีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ เป็น
ผู้ใช้หลกัส าหรับเคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital เนื่องจาก 
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1)     สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้ซือ้ห้องชุดท่ียังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ Diplomat 39 และ 
Diplomat Sathorn จาก KPNL ดงันัน้เพื่อไมใ่ห้ลกูค้าห้องชดุเกิดความสบัสนในการด าเนินการโครงการ 
KPNL จึงให้บริษัทฯ มีสทิธิใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

2) KPNL ประเมินว่าการร่วมกันเป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ แล้วนัน้จะสามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า
ส าหรับโครงการใหม่ในอนาคตให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ ซึ่ง KPNL ก็จะได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้การได้สทิธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital นัน้ จะเป็นการเพิ่มความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Variety of Product Persona) ในกลุม่โครงการระดบัหรู ออกสูต่ลาดได้
มากขึน้ในอนาคต ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการขายและสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ต่อไป โดยส าหรับ
เคร่ืองหมายการค้า The Lofts บริษัทฯ จะตัง้เป้าหมายไปยงักลุม่ลกูค้าชาวต่างชาติเป็นสว่นใหญ่ และโครงการ 
Diplomat หรือ Capital จะตัง้เป้าหมายไปยงักลุ่มลกูค้าชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการตดัสินใจ
เลอืกใช้เคร่ืองหมายการค้าส าหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเลอืกใช้ตามความเหมาะสมอีกครัง้ 
และจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นส าคญั 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตามบญัชี (1) 

1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

 บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท
ต่อหุ้ น ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ก่อนการท ารายการ มูลค่าดงักล่าวผ่านการตกลงเจรจากันระหว่าง
บริษัทฯ และผู้ขาย โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาอ้างอิงการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดท าโดยอ้างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและการตรวจสอบ
กิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัผลการด าเนินงานใน
อดีตของบริษัทฯ ย้อนหลงั 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถจดัหาที่ดินส าหรับการพฒันาได้แล้วโดย
พิจารณาจากสญัญาซือ้ขายที่ดิน และศักยภาพการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ รวมถึงก าไรในอนาคตของ
บริษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มลูคา่โครงการ เป็นต้น 

 มลูค่าหุ้นที่ออกใหมเ่ป็นสว่นหนึ่งของมลูคา่สิ่งตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาทตามมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการ
ที่จะรับโอน ซึ่งได้แก่โครงการ S19 และโครงการ S28 จากการประเมินมลูคา่โครงการที่จะพฒันาที่ดินทัง้ในสว่น
ของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็นโครงการคอนโดมีเนียม แล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกบัความเสีย่งในการพฒันาโครงการ เช่น ความเสี่ยงจากปัจจยัตลาด ความเสี่ยงจากการ ประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ความเสี่ยงจากโครงสร้างเงินทนุ โดยผลตอบแทนสอดคล้องกบัการพิจารณาลงทนุและ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณาตามปกติของบริษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ในการ
ประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้สอง คือ การพิจารณาก าไรสทุธิของโครงการ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดการณ์มลูค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้านบาท และมลูค่าของโครงการ S28 ประมาณ 
5,100 ล้านบาท โดยที่มลูคา่โครงการคือประมาณการรายได้จากการจ าหนา่ยห้องชดุทัง้โครงการ  
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 บริษัทฯ ประเมินวา่ราคาหุ้นและมลูคา่หุ้นที่ออกใหมม่ีความเหมาะสม เนื่องจากมลูคา่ยตุิธรรมของมลูค่าสิง่ตอบ
แทนรวม 1,574,600,000 บาท นัน้มีมลูค่าใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะรับโอน ซึ่งได้แก่โครงการ 
S19 และโครงการ S28 

(หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมลูของโครงการในเชิงลกึได้ เช่น ก าไรสทุธิที่คาดวา่จะ
ได้รับ หรือ ราคาขายที่คาดการณ์ต่อตารางเมตร เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้
สาธารณะรับทราบได้) 

1.3  การก าหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15           
วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน คือตัง้แต่วนัที่  20 กรกฎาคม 2561  ถึง 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะ
เทา่กบั 1.35 บาท ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) 
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซี่งราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มี
ส่วนลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่                   
ทจ. 72/2558  

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลงั 7-15 วนัท าการก่อนวนั
แรกทีเ่สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทยอ่ย 1 KPNL (ภายหลงัจากที่รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ มาจากการ
ท า EBT) จะไม่น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นของ
บริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในสว่นเพิ่มทนุดงักลา่ว 
ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  KPNL จะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้าม
ขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย  

 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

 บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ KPNL เพื่อให้ทาง KPNL เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกับบริษัทฯ 
และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ คาดหวังที่ ร่วมมือกับ KPNL ที่จะ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม จากความสามารถของ KPNL ในการหาฐานลูกค้า
ระดบับนในประเทศ โดยประเมินจากความส าเร็จของโครงการในอดีตของ KPNL หลายโครงการ ซึ่งจะเข้ามา
สง่เสริมความสามารถของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วไปข้างต้น  

 บริษัทฯ เข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL โดยมลูคา่การลงทนุจะเทา่กบั 1,574,600,000 บาท บริษัทฯ 
จะช าระค่าโอนกิจการด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 
597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
มลูค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาอ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดท าโดยอ้างอิงสมมุติฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ

http://www.setsmart.com/
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การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัได้แก่ 
ได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ย้อนหลงั 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดิน
ส าหรับการพฒันาได้แล้วโดยพิจารณาจากสญัญาซือ้ขายที่ดิน รวมถึงศกัยภาพการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ 
และก าไรในอนาคตของบริษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มูลค่าโครงการ เป็นต้น ซึ่งจากการประเมิน
มูลค่าโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็นโครงการคอนโดมีเนียม แล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้องกับการพิจารณาลงทุนและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณาตามปกติของบริษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนจาก
โครงการทัง้สอง คือ การพิจารณาก าไรสทุธิของโครงการ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดการณ์มลูค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ 
5,100 ล้านบาท โดยที่มลูคา่โครงการคือประมาณการรายได้จากการจ าหนา่ยห้องชดุทัง้โครงการ บริษัทฯ คาดวา่
จะสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ในปี 2565 เช่นเดียวกนัโครงการบนที่ดินในซอยสขุมุวิท 
28 ที่คาดวา่จะรับรู้รายได้ในช่วงปี 2566-2567   

(หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมลูของโครงการในเชิงลกึได้ เช่น ก าไรสทุธิที่คาดวา่จะ
ได้รับ หรือ ราคาขายที่คาดการณ์ต่อตารางเมตร เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้
สาธารณะรับทราบได้) 

 ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL บริษัทฯ จะ
เข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL โดยรูปแบบการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL จะ
เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้น   

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะน าเงินที่ ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ใน
โครงการ  

ภายหลงัจากที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะเข้าท ารายการลงทนุ
ในทรัพย์สนิของ KPNL โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิของ KPNL ที่จะได้มา มีดงันี ้ 

1) หุ้นสามญัของบริษัทย่อย 2 และบริษัทย่อย 3 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทย่อย 1 ถืออยู่ในสดัสว่นร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียน 

2)  บริษัทย่อย 2 เป็นเจ้าของโครงการ S19 ที่อยู่ระหว่างการพฒันา ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 24160,24161             
เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ซึง่ตัง้อยูท่ี่ ถนนสขุมุวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรุงเทพมหานคร และบริษัทย่อย 3 เป็นเจ้าของโครงการ S28 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนือ้ที่
รวมทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา  ตัง้อยู่ที่ ถนนสขุมุวิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 
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 รายละเอียดของโครงการ S19 และโครงการ S28 

รายละเอียดโครงการ S19 

• ที่ดินเปลา่จ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 24160,24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา 
ตัง้อยูท่ี่ ถนนสขุมุวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร   

• ที่ดินดงักลา่วจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู (Luxury Condominium) โดยปัจจบุนัจาก
การออกแบบจะมีทัง้หมด 24 ชัน้ และมีจ านวนห้องที่คาดวา่จะขายทัง้สิน้ 143 ห้องชดุ 

• ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)  

• KPNL ได้ท าข้อตกลงร่วมกบัพนัธมิตรแห่งหนึ่ง ในรูปแบบการร่วมลงทนุ (Joint Venture Agreement) 
ในการพฒันาโครงการนี ้โดย KPNL มีสว่นได้เสยีในโครงการทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของโครงการดงักลา่ว 

รายละเอียดโครงการ S28 

• ที่ดินเปลา่ จ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 3041, 3042  เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตาราง
วา ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนสขุมุวิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

• ที่ดินดงักลา่วจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู (Luxury Condominium) โดยปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการออกแบบ จากผลการศึกษาเบือ้งต้นคาดว่าจะเป็นโครงการขนาด  30 ชัน้ และมีจ านวน
ห้องที่คาดวา่จะขายทัง้สิน้ 256 ห้องชดุ 

• ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
 โครงการ S19 โครงการ S28 

มูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้
จากโครงการ) 

2,600 ล้านบาท 5,100 ล้านบาท 

สดัสว่นสว่นได้เสยีในโครงการ ร้อยละ 51 ร้อยละ 100 

เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ* ระหวา่งปี 2565 - 2566 ระหวา่งปี 2566 - 2567 

ความคืบหน้าโครงการ เร่ิมขายโครงการแล้ว (Pre-sale) 
ประมาณร้อยละ 20 

อยูร่ะหวา่งการออกแบบ 

(หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมูลในเชิงลึกได้ เนื่องจาก รายละเอียดและข้อมูล
ดงักลา่วเป็นความลบัทางธุรกิจซึง่ไมส่ามารถเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบได้ เช่น โครงสร้างต้นทนุท่ีอาจท าให้ผู้
ได้รับข้อมลูหรือคู่แข่งทางการค้าสามารถคาดการณ์ก าไรสทุธิได้ซึ่งโดยปกติ บริษัทจดทะเบียนจะเผยแพร่เพียง
การคาดการณ์รายได้เทา่นัน้) 
*ส าหรับมลูคา่โครงการ (ประมาณการรายได้จากโครงการ) และปีที่สามารถเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ หรือปีที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จและคาดว่าจะมีการโอนห้องชุดให้แก่ลกูค้า  นัน้เป็นการประมาณการจากประสบการณ์ของ
บริษัทฯ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้หากมีเหตปัุจจยัส าคญัที่เปลีย่นแปลงไป 
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นอกจากนี ้ เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังต้องใช้แหล่งเงินทุนเพื่อการ
ก่อสร้างโครงการ S19 และ โครงการ S28 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งเงินดงักล่าวจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ 
และเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ ปัจจุบันทัง้ 2 โครงการก็ได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ 
(Project Finance) จากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจากเงินมดัจ าของ
ลกูค้าเมื่อมีการเปิดขายโครงการซึ่งเป็นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม ดังนัน้ แหล่งเงินทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ดงักลา่วข้างต้นจึงมีความเพียงพอ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่มีสาระส าคญัต่อเงินทนุของ
บริษัทฯ ที่จะต้องใช้ส าหรับการพฒันาโครงการอื่น  

ส าหรับแหล่งเงินทนุที่บริษัทฯ ใช้ในการพฒันาโครงการอื่นในปัจจุบนัของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายใน
บริษัทฯ และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน โดย  
1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีห้องชุดและบ้านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(Completed Project) ซึ่งขายได้แล้วพร้อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้อมโอน (Inventory) รวม
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,037 ล้านบาท ซึ่งราว 642 ล้านบาท เป็นรายการที่ลงนามในสัญญาซือ้ขาย 
(Backlog) และ/หรือสญัญาจองแล้ว (Booking) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กบับริษัทฯ 
ในทนัทีท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิและช าระราคา 

2) บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้สิน้ 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมี
มลูค่าโครงการประมาณ 3,168 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถสร้างกระแส
เงินสด (รายได้จากการโอนห้องชดุ)ให้กบับริษัทฯ ได้ ตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2561 เป็นต้นไป จนกวา่จะโอน
โครงการเสร็จสิน้ทัง้หมด และอีกโครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 
3,462 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้จากการโอน
ห้องชุด) ให้กับบริษัทฯ ได้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของ ปี 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็จสิน้
ทัง้หมด  

ยิ่งไปกวา่นัน้ ส าหรับการพฒันาทัง้สองโครงการ บริษัทฯ ได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจาก
สถาบนัการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุจากเงินมดัจ าของลกูค้า
เมื่อมีการเปิดขายโครงการซึง่เป็นปกติของธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้วย 

3) บริษัทฯ มีแผนเปิดตวัโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นโครงการ
พฒันาอาคารส านกังานและพืน้ที่ค้าปลีกเพื่อเช่า บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและได้รับสนิเช่ือเพื่อ
ใช้ในการพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว และอีก 2 โครงการเป็นการพฒันาโครงการ
คอนโดมีเนียมเพื่อขายภายใต้สญัญาร่วมทุน ซึ่งคู่สญัญาจะให้การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนา
โครงการเป็นสดัสว่นร้อยละ 49  ตามสดัสว่นการถือหุ้นในแตล่ะโครงการ ซึ่งในสว่นเงินลงทนุของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจาก
สถาบนัการเงิน บริษัทฯ มัน่ใจว่าจะได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการตามแผนงานที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ 
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2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการด าเนินการโครงการ  

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม จากการที่ KPNL มี
ความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบัในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยจากโครงการระดับหรู (Luxury) ที่
ประสบความส าเร็จในอดีตจากการด าเนินงานกว่า 7 ปี ได้แก่ โครงการ The Capital เอกมยั-ทองหลอ่ โครงการ 
The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละ
โครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 นัน้ KPNL มี
ฐานลกูค้าระดบัในประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการขายในแต่ละโครงการ ดงันัน้บริษัทฯ จึงเช่ือได้ว่า
การเข้าถึงฐานลกูค้าระดบัในประเทศไทยของ KPNL จะช่วยสง่เสริมกบัความสามารถของบริษัทฯ ท่ีช านาญใน
การหาฐานลกูค้าในต่างประเทศ โดยสรุปบริษัทฯ คาดว่าการเข้าถึงฐานลกูค้าที่เพิ่มจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ ได้มากขึน้ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital ในการพฒันาโครงการในอนาคต
อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ KPNL ในอนาคต จะท าให้บริษัทฯ สามารถพฒันาโครงการของ
บริษัทฯ ในอนาคต ท่ีมีความหลากหลายและเป็นท่ีต้องการออกสูต่ลาดได้มากขึน้ ซึง่เป็นการเสริมประสทิธิภาพ
ในการขายและสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้บริษัทฯ สามารถประหยดัเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่
บริษัทฯ จะต้องใช้ไปเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ  ด้วยตนเอง เนื่องจากเคร่ืองหมายการค้าทัง้สองดงักลา่วประสบ
ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของลกูค้าอยูแ่ล้วในปัจจบุนั 

2.3.2  ผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการโครงการได้ส าเร็จและความเสีย่งจากการด าเนินการ
โครงการ 

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีแผนในการพฒันาเป็นคอนโดมีเนียมระดบับนซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ทางธุรกิจอนัปกติของบริษัทฯ ดงันัน้ความเสี่ยงการด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จจึงสามารถบริหารจัดการได้ 
โดยผลกระทบหลกัที่อาจเกิดขึน้คือ รายได้ของโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อนัเนื่องมาจากความเสี่ยง
ทางการตลาดและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณาความเสีย่งตา่งๆ ให้ครอบคลมุแล้ว  

ส าหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้หากรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของทัง้สองโครงการไมไ่ด้
รับความเห็นชอบนัน้ บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าที่ดินดงักล่าวเป็นที่ดินที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่ใจกลางเมืองซึ่งมีมูลค่า
ค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกได้ ทัง้นีส้ าหรับที่ดินในโครงการ  S28 ซึ่ง
บริษัทฯ จะมีสว่นได้เสียในโครงการทัง้หมดในสดัสว่นร้อยละ 100 นัน้ บริษัทฯ สามารถที่จะพิจารณาด าเนินการ
ขายให้แก่บคุคลภายนอกได้ทนัที แต่ส าหรับที่ดินในโครงการ S19 ที่บริษัทฯ มีสว่นได้เสียในโครงการในสดัสว่น
ร้อยละ 51 นัน้ การพิจารณาด าเนินการขายให้แก่บคุคลภายนอกอาจต้องได้รับการยินยอมจากพนัธมิตรตา่งชาติ
ที่มีสว่นได้เสยีในโครงการในสดัสว่นร้อยละ 49 ก่อน 
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2.4  งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่ อให้
โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ตามมลูค่าเท่ากบั (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท 
และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคา
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี 1.80 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท  

โดยแหลง่ที่มาของเงินทนุ จ านวน 500,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาเร่ืองแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ส าหรับการลงทนุในโครงการดงักลา่วข้างต้น จะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ที่มีสาระส าคัญต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้ส าหรับการพัฒนาโครงการอื่น  โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อ 2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยจะน าเงินที่ได้รับจากการ
เพิ่มทนุไปใช้ในโครงการ และ ข้อ 4.4 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ และความเพียงพอของแหลง่เงินทนุใน
กรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไมค่รอบคลมุงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด  

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบไุว้ข้าง ต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

3.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

=         ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย      

                             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=         1.35 - 1.41 

               1.35     

=       ร้อยละ -4.44 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน คือตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม 
2561 ซึ่ ง จ ะ เท่ า กั บ  1.35 บ าท  ต าม ข้อมู ล ก ารซื อ้ ข ายหุ้ น ขอ งบ ริ ษั ท ฯ  ที่ ป รากฎ ใน  SETSMART 
(www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย ค านวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จ านวนหุ้นเพิม่ทนุ x ราคาเสนอขาย) 

                                                                       (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ) 

 

 

http://www.setsmart.com/
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               = (3,575,484,127×1.35) + (597,000,000×1.8)  

   3,575,484,127+ 597,000,000 

                                       =  1.41 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาด 

3.2  การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

=                          จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ           

          จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ 

=               597,000,000 

     3,575,484,127+ 597,000,000  

=  ร้อยละ 14.31  

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะสง่ผลให้เกิดการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ใน
อตัราร้อยละ 14.31 

3.3  การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning per Share)  

=  ก าไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย - ก าไรตอ่หุ้น หลงัเสนอขาย  

                                                   ก าไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย 

=         (-0.0109) – (-0.0094)  

                  (-0.0109)     

= ร้อยละ 14.31 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าท า
รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของ
สดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) ตามรายละเอียด
ข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ให้
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกวา่ผลกระทบตอ่การลดลงของสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เนื่องจากการเข้าท ารายการ
ลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL จะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ด้านลา่ง  

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

ในการท่ีบริษัทฯ จะได้ KPNL มาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

1. การประกอบธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความช านาญด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
มามากกว่า 7 ปี โดยเฉพาะโครงการระดับพรีเมียมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่
สอดคล้องกบักลยุทธ์ปัจจุบนัของบริษัทฯ  ท าให้บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น



ส่ิงที่ส่งมาด้วย  4 

 

12 
 

กลุม่พนัธมิตรธุรกิจใหมท่ี่มีผู้บริหารและทีมงานผู้พฒันาโครงการท่ีมีความสามารถ ซึง่จะสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจในระยะยาวทัง้ในการด าเนินโครงการ
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต บริษัทฯ จะเสริมสร้างความสามารถในการแข็งขนัในอตุสาหกรรมจากการ
ประสานจดุแข็งของบริษัทฯ และ KPNL จากการท่ี KPNL มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบับน
ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสง่เสริมบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าในต่างประเทศ โดย
บริษัทฯ มีความตัง้ใจว่าจะพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทัง้โครงการคอนโดมิเนียม และ
โครงการ mix-used ตอ่ไปในอนาคต 

2. หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แทนการช าระเงินคา่หุ้นด้วยเงินสด 
เป็นการบริหารจดัการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ คาดวา่ บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ KPNL เพิ่มเติมจากธุรกิจหลกั ซึ่งมี
โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในสนิทรัพย์ 

3. บคุคลในวงจ ากดัที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทฯ ได้มี
การอนมุตัิจ่ายเงินปันผล เร่ิมตัง้แตบ่คุคลดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

  และ ในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL จะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

1. การเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดงักล่าวน ามาซึ่งการได้ลงทนุในโครงการที่น่าสนใจ 
โดยโครงการ S19 ที่สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง จดัเป็นที่ดินที่มีท าเลที่ดีและมีมูลค่าสงูมาก มี
ความอดุมสมบรูณ์สงู รอบๆ มีร้านอาหาร ร้านค้า สวนสาธารณะ และสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
ทัง้สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ห้างสรรพสินค้า Terminal21 ฯลฯ ส าหรับโครงการ S28 ในซอย
สขุุมวิท 28 เป็นที่ดินที่มีศักยภาพดี ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS และห้างสรรพสินค้า 
Emporium โดยสามารถพัฒนาเป็นโครงการขนาดที่เหมาะสมและอยู่ในท าเลส าหรับโครงการที่พัก
อาศยัหรูระดบัไฮเอน  

2. บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดงักล่าวจะสามารถสร้างก าไรให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต 
หากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ของทัง้สองโครงการได้รับความเห็นชอบ โดย 
บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ในปี 2565-2566 เนื่องจากเป็น
โครงการใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้เร่ิมสร้าง เช่นเดียวกนัโครงการบนท่ีดินในซอยสขุมุวิท 28 ท่ีคาดวา่จะรับรู้รายได้
ในช่วงปี 2566-2567  

3. บริษัทฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า Diplomat และ Capital ในการพฒันาโครงการในอนาคตอื่นๆ
ของบริษัทฯ ได้ โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายให้แก่ KPNL ในอนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถพฒันาโครงการ
ระดับหรูที่มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการออกสู่ตลาดได้มากขึน้ในอนาคต ซึ่งเป็นการเส ริม
ประสิทธิภาพในการขายและสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมทัง้บริษัทฯ สามารถ
ประหยดัเวลา ทรัพยากร และเงินลงทนุที่บริษัทฯ จะต้องใช้ไปเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ด้วยตนเอง 
เนื่องจากเคร่ืองหมายการค้าทัง้สองดงักลา่วประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของลกูค้าอยูแ่ล้วใน
ปัจจบุนั ทัง้นี ้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วยงัเป็นของ KPNL แต่เนื่องจากบริษัทฯ และ KPNL ต่างก็จะ
พัฒนาโครงการของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ายก็จะได้ใช้ประสบการณ์
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ทางด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกัน (synergy) ดงันัน้ จึงไม่เกิดความขดัแย้งในเร่ืองการใช้
เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วร่วมกนั 

4. การประกอบธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหมท่ี่มีประสบการณ์ และ ความช านาญด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
มามากกว่า 7 ปี โดยเฉพาะโครงการระดับพรีเมียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการระดับหรู 
(Luxury) ในอดีตที่ประสบความส าเร็จได้แก่ โครงการ The Capital เอกมัย-ทองหล่อ โครงการ The 
Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละ
โครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90  ซึ่ง
ถือว่าเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกบักลยุทธ์ปัจจุบนัของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุเป็น
อย่างดี  เนื่องจากเป็นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ที่มีผู้ บ ริหารและทีมงานผู้ พัฒนาโครงการที่มี
ความสามารถ ซึ่งจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลกูค้า และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจใน
ระยะยาวทัง้ ในการด าเนินโครงการทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต ที่ส าคัญบริษัทฯ จะเสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมจากการประสานจดุแข็งของบริษัทฯ และ KPNL จากการที่ 
บริษัทฯ มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าซึ่งเป็นผู้ซือ้ที่เป็นชาวต่างชาติเต็มอัตราที่ร้อยละ 49 ของ
พืน้ท่ีของโครงการ ในขณะที่ KPNL มีความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบับนในประเทศไทย โดยมี
สดัสว่นลกูค้าในประเทศไทยมากกวา่ร้อยละ 90 ในแตล่ะโครงการในอดีต แสดงให้ถึงความสามารถใน
การเข้าถึงลกูค้าในประเทศไทยของ KPNL อนัจะช่วยเติมเต็มและสง่เสริมประสิทธิภาพในการขายของ
บริษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้ดียิ่งขึน้ ยิ่งไปกวา่นัน้ บริษัทฯ 
มีความตัง้ใจว่าจะพฒันาโครงการร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง ทัง้โครงการคอนโดมิเนียม และโครงการ mix-
used ตอ่ไปในอนาคตอีกด้วย 

5. ลกูค้าโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าเก่าซึง่เคยซือ้โครงการของบริษัทฯ มาแล้ว ท า
ให้โอกาสในการขายโครงการใหม ่ๆ ของบริษัทฯ ท าได้ยากขึน้ รายการนีจ้ะท าให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ฐานลกูค้าชาวไทยมากขึน้ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่  ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าลงทนุใน
สินทรัพย์ของ KPNL โดยช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 597,000,000 หุ้ น ที่ราคา
มากกวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้า
ท ารายการดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก KPNL มีประสบการณ์และผลงาน ในการท างานโครงการ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์มามากกวา่ 7 ปี  ซึง่เป็นผลดีกบัโครงการในอนาคตและจะสง่ผลให้ศกัยภาพทางการแขง่ขนั 
ของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้ 

4.1 ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย  

การก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวน 597,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท ในราคาหุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม
ของบริษัทฯ ก่อนการท ารายการ โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาที่อ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธี
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คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดท าโดยอ้างอิงสมมุติฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ
การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัได้แก่ ผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตย้อนหลงั 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถจดัหาที่ดินส าหรับการ
พฒันาได้แล้วโดยพิจารณาจากสญัญาซือ้ขายที่ดิน  และศกัยภาพการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ รวมถึงก าไร
ในอนาคตของบริษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มูลค่าโครงการ เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินมูลค่า
โครงการที่จะพฒันาที่ดินทัง้ในสว่นของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็นโครงการคอนโดมีเนียม แล้วนัน้ 
บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้องกบัการประเมินความเป็นไป
ได้ตามปกติของบริษัทฯ มูลค่าของโครงการ S19  ประมาณ 2,600 ล้านบาท และมูลค่าของโครงการ S28  
ประมาณ 5,100 ล้านบาท โดยที่มลูคา่โครงการคือประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายห้องชุดทัง้โครงการ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้สองแล้ว ซึ่งคาดว่าได้รับผลตอบแทนอยู่ในกรอบการ
ลงทนุที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยวิธีที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้สอง คือ การพิจารณา
ก าไรสทุธิของโครงการ  
โดยมีความเห็นว่าราคาหุ้นและมลูค่าหุ้นท่ีออกใหม่มีความเหมาะสม และเกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เนื่องจาก 

(1) มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาท นัน้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยตุิธรรมของของทรัพยสนิท่ีจะรับโอน ซึง่ได้แก่โครงการ S19 และโครงการ S28  

(2) ประโยชน์สว่นเพิ่มที่จะบริษัทฯ จะได้รับจากการเป็นพนัธมิตรกบั KPNL  

(หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมลูของโครงการในเชิงลกึได้ เช่น ก าไรสทุธิที่คาดวา่จะ
ได้รับ หรือ ราคาขายที่คาดการณ์ต่อตารางเมตร เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้
สาธารณะรับทราบได้) 

นอกจากนี ้เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการก าหนดราคาค่าหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเข้าท ารายการลงทนุ
ในทรัพย์สินของ KPNL นัน้ไม่มีสว่นลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือตัง้แต่วนัที่    
20 กรกฎาคม 2561 ถึง วนัที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.35  บาท ตามข้อมูลการซือ้ขายหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขาย
ให้แก่นกัลงทนุท่ีเป็น Strategic investor กลา่วคือทาง KPNL จะเข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทฯ ซึง่จาก
ประสบการณ์ในอดีตของ KPNL และความสามารถในการหาฐานลกูค้าระดบับนในประเทศของ KPNL จะช่วย
สง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในอนาคต  

 

http://www.setsmart.com/
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นอกจากนัน้จะท าให้บริษัทฯ สามารถเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ หรือใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ น าไปช าระหนีต้่างๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมถึง
ความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกบัการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป การเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ KPNL สามารถระดมทนุได้อยา่งรวดเร็วตรงตามจ านวนที่ต้องการ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทางเลอืกอื่นเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุในการช าระเพื่อซือ้สนิทรัพย์ของ KPNL แล้ว 
เช่น การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนหรือผู้ ถือหุ้นเดิม แต่มีความเห็นวา่กระบวนการดงักลา่วต้อง
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่มากกว่า และใช้ระยะเวลาที่นานกวา่ รวมถึงมีต้นทนุการด าเนินการท่ีสงูกว่า นอกจากนัน้ 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนหรือผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะ
สามารถระดมทนุได้เต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนัน้ยงัเห็นว่าการใช้แหลง่เงินกู้ เพื่อช าระซือ้
สนิทรัพย์จะกระทบตอ่อตัราสว่นทางการเงิน เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ ได้ 

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุเพื่อใช้ในการช าระค่าลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ทัง้นี ้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
ตามบญัชี (1) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการ S19 และ S28 จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้องกบัการพิจารณาลงทนุและประเมินความเป็นไปได้ตามโครงการคอนโดมีเนียม
ตามแนวทางพิจารณาตามปกติของบริษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้สอง คือ การ
พิจารณาก าไรสุทธิของโครงการ นอกจากนัน้ ทัง้สองโครงการได้รับสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบัน
การเงินเรียบร้อยแล้ว ซึง่เป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ในความเป็นไปได้ของโครงการมากขึน้ 

4.4   ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอ
ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ  

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งเท่ากับ 1,574,600,000 บาท 
และบริษัทฯ ประสงค์จะช าระคา่ลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ด้วย (1) เงินสดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) 
ด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ านวน 597,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท โดยก าหนดราคาหุ้น
สามญัเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท  บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ อีกจ านวน 597,000,000   บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 597,000,000  หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ 1.80 บาทตอ่หุ้น   

เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัต้องใช้แหลง่เงินทนุเพื่อการก่อสร้างโครงการ S19 
และ โครงการ S28 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งเงินดงักลา่วจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
ซึง่ ณ ปัจจบุนัทัง้ 2 โครงการก็ได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ยงัมีแหล่งเงินทุนจากเงินมดัจ าของลกูค้าเมื่อมีการเปิดขายโครงการซึ่งเป็นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการ
คอนโดมีเนียม ดงันัน้ แหลง่เงินทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ดงักลา่วข้างต้นจึงมีความเพียงพอ และไมม่ีผลกระทบใด ๆ  ที่
มีสาระส าคญัตอ่เงินทนุของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้ส าหรับการพฒันาโครงการอื่น  
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ส าหรับแหลง่เงินทนุที่บริษัทฯ ใช้ในการพฒันาโครงการอื่นในปัจจุบนัของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ 
และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน โดย  

1) ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มี ห้องชุดและบ้านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 
(Completed Project) ซึ่งขายได้แล้วพร้อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้อมโอน (Inventory) รวมเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 2,037 ล้านบาท ซึ่งราว 642 ล้านบาท เป็นรายการที่ลงนามในสญัญาซือ้ขาย (Backlog) และ/
หรือสญัญาจองแล้ว (Booking) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ในทนัทีที่มีการโอน
กรรมสทิธ์ิและช าระราคา  

2) บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้สิน้ 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมูลค่า
โครงการประมาณ 3,168 ล้านบาท โดยมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้
จากการโอนห้องชุด)ให้กับบริษัทฯ ได้ ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็จสิน้
ทัง้หมด และอีกโครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 3,462 ล้านบาท โดยมี
ก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถสร้างกระแสเงินสด (รายได้จากการโอนห้องชุด) ให้กับบริษัทฯ ได้
ในช่วงคร่ึงปีหลงัของ ปี 2563 เป็นต้นไป จนกวา่จะโอนโครงการเสร็จสิน้ทัง้หมด  

ยิ่งไปกวา่นัน้ ส าหรับการพฒันาทัง้สองโครงการ บริษัทฯ ได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจากสถาบนั
การเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุจากเงินมดัจ าของลกูค้าเมื่อมีการเปิด
ขายโครงการซึง่เป็นปกติของธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้วย 

3) บริษัทฯ มีแผนเปิดตวัโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นโครงการพฒันา
อาคารส านักงานและพืน้ที่ค้าปลีกเพื่อเช่า บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดและได้รับสินเช่ือเพื่อใช้ในการ
พฒันาโครงการจากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว และอีก 2 โครงการเป็นการพฒันาโครงการคอนโดมีเนียม
เพื่อขายภายใต้สญัญาร่วมทนุ ซึ่งคู่สญัญาจะให้การสนบัสนนุเงินทนุในการพฒันาโครงการเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 49  ตามสดัสว่นการถือหุ้นในแตล่ะโครงการ ซึ่งในสว่นเงินลงทนุของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงิน
สดและอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะ
ได้รับสนิเช่ือเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

 

4.5  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นีแ้ละการด าเนินการตามแผนการใช้เงินเป็นไปตาม
ธุรกิจและกลยทุธ์ปกติของบริษัทฯ กลา่วคือบริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการพฒันาโครงการ
คอนโดมีเนียมระดบับนตามปกติ นอกจากนัน้จะได้เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั กลุม่ KPNL ที่มีประสบการณ์และ
ผลงานในการท างานด้านอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมระดบับน มามากกว่า 7 ปี โดยบริษัทฯ มี
แผนท่ีจะร่วมด าเนินการระหวา่งบริษัทฯ และ KPNL ในการขยายและพฒันาธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป ซึ่ง
จะช่วยให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดีขึน้ในอนาคต 
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บริษัทฯ ร่วมกบัทางที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ มีความเห็นวา่ รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการช าระราคาด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ นัน้ไม่พิจารณาเป็นรายการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั (Reverse Takeover: RTO) ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบบัที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ เนื่องจากภายหลงัรายการซือ้สินทรัพย์และเพิ่มทนุของบริษัทฯแล้วนัน้ 
บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอ านาจควบคมุแตอ่ยา่งใด โดยพิจารณาจากสดัสว่นผู้ ถือหุ้นก่อนและหลงัรายการ 
รวมถึงสดัส่วนกรรมการบริษัทฯ ก่อนและหลงัรายการ ดงันัน้จึงพิจารณาเห็นว่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็นการเข้าซือ้สนิทรัพย์ โดยสามารถระบไุด้วา่บริษัทฯ เป็นผู้ซือ้ และ KPNL เป็นผู้ขาย 

นอกจากนัน้ประเมินเห็นว่าสินทรัพย์ที่ซือ้คือโครงการ S19 และ โครงการ S28 ผ่านกระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) นัน้ไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งธุรกิจ ตามมาตรฐานรายการทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า โครงการ S19 และ โครงการ S28 ยังไม่มี
กระบวนการในเชิงธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักลา่ว กลา่วคือสนิทรัพย์และหนีส้นิหลกั
ที่ได้มาคือที่ดินและหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ที่ดินเป็นหลกั 

บริษัทฯ ประเมินว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์คือโครงการ S19 และโครงการ S28 โดยการช าระด้วยหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ นัน้จะเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นวา่การได้มาซึง่โครงการทัง้สองเป็นการเข้าซือ้สนิทรัพย์ ไมใ่ช่การเข้าซือ้ธุรกิจดงัที่กลา่วข้างต้น  

ทัง้นี ้หากรายการดังกล่าวไม่ได้กระท าผ่านกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 แล้วนัน้ 
รายการดงักลา่วก็ยงัคงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งธุรกิจ และยงัเป็นรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เช่นเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการหารือกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ถึงผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ จากการท ารายการดงักล่าว โดยความเห็นของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีการเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินของบริษัทฯ ตอ่ไป 

5. ค ารับรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า บุคคลที่ KPNL จะส่งเข้ามาเป็นกรรมการนัน้ จะไม่ใช่สมาชิกใน
ครอบครัวณรงค์เดช  หรือบคุคลที่จะท าให้รายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
หากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น
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สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ 
KPNL และมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านบน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

    (นายล ีเช เชง เอเดรียน และนายสถาพร อมรวรพกัตร์) 

       กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

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

ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นาย ระเฑียร ศรีมงคล 
Mr. Rathian Srimongkol 

ต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
Independent Director/ 
Chairman of the Audit Committee 

อายุ 
Age 

59 ปี 
59 years old 

ที่อยู่ 
Address 

เลขที่ 22 ซอยรามค าแหง 14 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
No. 22, Soi Ramkhamhaeng 14, Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bangapi, Bangkok 10240 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 
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นิยามกรรมการอิสระ 
Definition of Independent Directors 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
(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. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who 
regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company’s parent company, its subsidiaries, or its 
associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the 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. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

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. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแตว่นัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

 อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดในข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated 
companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a 
member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or 
controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its 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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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. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชีซึ่งมีผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแตว่นัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มี อ านาจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
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. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major 

shareholders. 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

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. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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 จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคน
อื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม            
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มี
การประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุผู้

ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้ อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคยีงก็ได้ 

 
ข้อ 35 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง

ที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
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หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ประชมุ 
 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

 
ข้อ 39 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ฉ) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
   (ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม- 
ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 

ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้
แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่
มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้ นเคยกับข้อพึงปฏิบตัิที่ น ามาใช้ในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ช่ือโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 1 ปี  
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้   
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป 
 



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

แผนที่: สถำนที่จัดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  (Map: Venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018) 
ห้องสรุศกัดิ ์1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ โฮเทล สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 02-210-8100 

Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok Tel. 02-210-8100 
 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 8 
Enclosure 8 
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