วันที่ 26 กันยายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
2. สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้ อบังคับของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมต้ อง
นามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
9. แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ

ด้ วยบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) กาหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ใน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตังอยู
้ ่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ท าสาเนารายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่ง ได้ จัด ให้ มี ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่
27 เมษายน 2561 และได้ จดั ส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) ภายใน
14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (“กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นอีกทางหนึ่ง
ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ให้ มีขึ ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที ่ 2 – วาระที ่ 5 เป็ นวาระที ่มีความเกี ่ยวเนือ่ งกัน และเป็ นเงือ่ นไขซึ่ งกันและกัน ดังนัน้ หากวาระใด วาระหนึ่งไม่ได้รบั การ
อนุมตั ิ จะถื อว่าวาระทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ แล้ว เป็ นอันยกเลิ ก และไม่มีการพิ จารณาวาระอื ่นๆ ต่อไป โดยถือว่าทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ มี
มติ ไม่อนุมตั ิ วาระที ่ 2 – วาระที ่ 5
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุ มั ติก ารเข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท เคพี เอ็น แลนด์ จากั ด (“KPNL”) ภายใต้
กระบวนการโอนกิ จ การทั ้ง หมด (Entire Business Transfer) และการเข้ าลงนามในสั ญ ญาที่
เกี่ยวข้ อง
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งประกอบด้ วย (1) บริ ษัทย่อย 2
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการ S19 ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นโฉนดเลขที่ 24160, 24161 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตังอยู
้ ่ที่ ถนนสุขุมวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
(“โครงการ S19”) และ (2) บริ ษัทย่อย 3 ที่เป็ นเจ้ าของโครงการ S28 ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึ่งตังอยู
้ ่บน
โฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนสุขมุ วิท ซอย 28
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร (“โครงการ S28”) โดยการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สิน
ของ KPNL นัน้ KPNL ตกลงที่จะดาเนินการให้ บริ ษัทย่อยที่ KPNL ถื อหุ้นในจานวน ร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน (“บริ ษัทย่ อย 1”) โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการโอนกิ จการทัง้ หมด
(Entire Business Transfer หรื อ EBT) (โปรดพิ จ ารณา “กิ จ การทั ้ง หมดของบริ ษั ท 1” ด้ านล่ า ง)
โดยมูลค่าซือ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของบริ ษั ท ย่อ ย 1 จะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริ ษั ท ฯ
จะชาระค่าโอนกิจการด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของ
บริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ ว โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่า
ทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท (“รายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL”) รวมเป็ นจานวน 1,574,600,000 บาท
2

กิจการทัง้ หมดของบริษัทย่ อย 1 หมายถึง
1)

หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย 2 และบริ ษัทย่อย 3 ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทย่อย 1 ถืออยู่ในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

2)

บริ ษัทย่อย 2 เป็ นเจ้ าของโครงการ S19 และบริ ษัทย่อย 3 เป็ นเจ้ าของโครงการ S28

รายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่ มี นัย สาคัญ ที่ เข้ าข่ายเป็ น การได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) ซึ่งเมื่อ
คานวณขนาดรายการเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่
30 มิ ถุน ายน 2561 พบว่า มี ข นาดรายการสูง สุด เท่ า กับ ร้ อยละ 16.7 ตามเกณฑ์ มู ล ค่ า หุ้น ทุน ที่ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
อย่างไรก็ ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีขนาดเท่ากับร้ อยละ 10.49 ดังนัน้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้ มาในช่วง
ระยะเวลา 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมาส่ง ผลให้ ข นาดเท่ า กับ ร้ อยละ 27.19 ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น้ า ที่ เปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน
21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ซึ่งบริ ษั ทฯ ได้ ดาเนินการ
ส่ง หนังสื อ สารสนเทศเวี ย นให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น แล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดในหนัง สื อ
สารสนเทศดังกล่าวตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
อย่างไรก็ดี แม้ มูลค่าของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวจะไม่เข้ าข่ายที่บริ ษัทฯ จะต้ องนา
เรื่ องการเข้ าลงทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป และไม่จาต้ องต้ อง
แต่งตังที
้ ่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ ความเห็นต่อการทารายการ แต่การเข้ าลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น
การซื อ้ กิ จ การหรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท เอกชนมาเป็ นของบริ ษั ท ฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยไม่จาต้ องพิจารณาถึงขนาดของ
รายการแต่อย่างใด ซึ่ง บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสีย
3

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ได้ ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL สาเร็ จ จึงเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคล
ใดๆ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากบุค คลดัง กล่าว มี อ านาจพิ จ ารณาและด าเนิ น การในเรื่ อ งต่า งๆ ที่ จ าเป็ น
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
เรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สิน ของ
KPNL

(2)

เจรจา เข้ าทา ลงนามและแก้ ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่อ งกับ
การเข้ า ท ารายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของ KPNL ตลอดจนพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษาต่ า งๆ
ผู้ให้ บริ การอื่นใดในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ
KPNL

(3)

ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรื อเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง การติดต่อ การยื่น และ/หรื อ การรับเอกสารต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนของหน่วยงานใดๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

(4)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่องกับการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
KPNL เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป

ทังนี
้ ้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญากับ KPNL เกี่ ยวกับการโอนกิจการทัง้ หมดของ
บริ ษัทย่อย 1 โดยสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ ดังนี ้
(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่า
รายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ของ KPNL

(3)

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการและ/หรื อ ประชุม ผู้ถื อหุ้น ของ KPNL มี ม ติ อ นุมัติ ให้ โอนทรัพ ย์ สิน ของ
KPNL แก่บริ ษัทฯ
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(4)

จะต้ องได้ รับความยินยอมเห็นชอบหรื อตกลงจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการเข้ าทารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของ KPNL ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมลงทุนที่มีอยูข่ อง KPNL

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL รวมทังการมอบหมายให้
้
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ อง
ต่างๆ ที่จ าเป็ น เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่ องกับ การเข้ าท ารายการลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ของ KPNL โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติ ในวาระนี ้ ต้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มั ติการลดทุ น จดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จานวน 914,840,957 บาท จากเดิ มทุ น จด
ทะเบียน 4,581,414,804 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ จานวน 914,840,957 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจาก บริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบาท
เพื่อ (1) ชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สิน ของ KPNL และ (2)
รองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ กรรมการ
และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ (RML-WB) ตามที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 นัน้
แต่เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดไว้ ว่า บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น
ได้ เมื่ อ หุ้ นทัง้ หมดได้ อ อกจ าหน่ า ยและได้ รั บ ช าระเงิ น ค่ า หุ้น ครบถ้ วนแล้ ว เว้ น แต่ กรณี ห้ ุน ที่ ยัง ไม่ ได้
ออกจาหน่ายนันเป็
้ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ได้ ตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทฯ
จึงต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 914,840,957 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน
914,840,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยหุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
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(RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ได้ หมดอายุ
ลงเมื่อ วัน ที่ 15 มิ ถุนายน 2561 โดยไม่รวมถึงหุ้น สามัญ ที่อ อกเพื่อ รองรับใบสาคัญ แสดงสิทธิ RML-WB
จานวนไม่เกิน 91,089,720 หุ้น เนื่องจากหุ้นดังกล่าวซึ่งเป็ นหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายนันเป็
้ นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
นอกจากนี ้ จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยการตัด หุ้ นที่ ยัง ไม่ ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ ตามที่ชี ้แจงข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน“ข้ อ.43,666,573,847 บาท

(สามพัน หกร้ อยหกสิ บ หกล้ า นห้ าแสน
เจ็ ดหมื่น สามพัน แปดร้ อยสี่สิบ เจ็ ด บาท
ถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

3,666,573,847 หุ้น

(สามพัน หกร้ อยหกสิ บ หกล้ า นห้ าแสน
เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้ อยสีส่ บิ เจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

3,666,573,847 หุ้น

(สามพัน หกร้ อยหกสิ บ หกล้ า นห้ าแสน
เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้ อยสีส่ บิ เจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

( - )”

โดยแยกออกเป็ น:

ทั ง้ นี ้ ให้ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมายให้ ด าเนิ น การจดทะเบี ย นแก้ ไขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 914,840,957 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติ ในวาระนี ้ ต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่าสามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจานวน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 3,666,573,847 บาท เป็ นจ านวน 4,268,262,367 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
จานวน 601,688,520 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 601,688,520 บาท เพื่อ (1)
ชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL และ (2) รองรับการ
ปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ กรรมการ และ/หรื อ
พนัก งานของบริ ษั ทฯ (RML-WB) ดังนัน้ บริ ษั ท ฯ จึงมีค วามจาเป็ นต้ องเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ
จานวนไม่เกิน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เป็ นจานวน 4,268,262,367 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนได้ ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
อนึง่ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จะแบ่งออกเป็ น (1) ทุนชาระแล้ ว
จ านวน 3,575,484,127 บาท (2) ทุ น จดทะเบี ย นที่ ร องรั บ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ RML-WB จ านวน
91,089,720 บาท (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WB
ตามข้ อ 1.3 (2) เงื่อนไขของการปรับสิทธิ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ RML-WB แห่ง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และ
หน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ RML-WB จานวนไม่เกิน 4,688,520 หุ้น
และ (4) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ เพื่อชาระเป็ น ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของ KPNL จานวน 597,000,000 บาท
นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ
จะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
“ข้ อ.4 4,268,262,367 บาท

(สี่พนั สองร้ อยหกสิบแปดล้ านสองแสนหกหมื่น
สองพันสามร้ อยหกสิบเจ็ดบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

4,268,262,367 หุ้น

(สี่พนั สองร้ อยหกสิบแปดล้ านสองแสนหกหมื่น
สองพันสามร้ อยหกสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

4,268,262,367 หุ้น

(สี่พนั สองร้ อยหกสิบแปดล้ านสองแสนหกหมื่น
สองพันสามร้ อยหกสิบเจ็ดหุ้น)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

( - )”

ทั ง้ นี ้ ให้ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมายให้ ด าเนิ น การจดทะเบี ย นแก้ ไขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ทฯ อี ก จ านวน 601,688,520 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนจ านวน
3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นจานวน 4,268,262,367 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 601,688,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติ ในวาระนี ้ ต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่าสามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
จากการที่บริ ษัทฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน จ านวน 601,688,520 บาท มูลค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท จึ งขอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 601,688,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ ้น
1,074,600,000 บาท เพื่ อ ช าระเป็ น ส่ว นหนึ่ งของค่า ตอบแทนในการเข้ า ท ารายการลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ของ KPNL โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่
ไม่มีสว่ นลดเกินกว่าร้ อย 10 จากราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญ าตให้ บ ริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”)
รายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ของ KPNL มี มูล ค่ า รวมเท่ า กับ 1,574,600,000 บาท โดยบริ ษั ท ฯ
จะชาระมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท
และ (2) หุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้ น มู ลค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท
โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้นหรื อคิดเป็ นมูลค่าจานวน 1,074,600,000 บาท
รวมเป็ นมูลค่าของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการจานวน 1,574,600,000 บาท
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 ข้ างต้ นเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL
และเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้ การทา EBT ดังนัน้ แม้ บุคคลที่บริ ษัทฯ จะออก
หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนของบริ ษั ทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท จะเป็ น
บริ ษัทย่อย 1 แต่ภายใต้ กระบวนการ EBT จะทาให้ KPNL จะเป็ นผู้ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
ดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่บริ ษัทย่อย 1 ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ KPNL จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ วใน
คราวนี ้
อนึ่ง ในการกาหนดราคาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น เป็ นการ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในราคาที่ ไม่ มี ส่ว นลดจากราคาตลาดตามที่ ก าหนดในประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ า
ทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ด้ วย
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามั ญของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 คือระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะ
เท่ากับ 1.35 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดย้ อ นหลัง 7-15
วันทาการก่อนวันแรกที่ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บริ ษัทย่อย 1 KPNL (ภายหลังจากที่รับ
หุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ มาจากการทา EBT) จะไม่นาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ได้ รับทัง้ หมดออกขาย
ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Silent Period) โดยภายหลัง จากวัน ที่ ห้ ุ นในส่ ว นเพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า ว ท าการซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน KPNL จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้
ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 ได้ ตอ่ เมื่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL และบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ า
ทารายการตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
โปรดพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 4,688,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วย
เหตุที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ อ อกและเสนอขายหุ้น สามัญ ให้ แก่ บ ริ ษั ท ย่อ ย 1 เพื่ อช าระเป็ น ส่วนหนึ่งของ
ค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในข้ อ 1) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้อง
ปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ กรรมการ

10

และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ (“RML-WB”) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ RML-WB ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจาก
ในการคานวณราคา และอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่นนจะต้
ั ้ องคานวณโดยใช้ ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ที่ได้ กาหนดไว้ เท่ากับราคาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่
บุคคลในวงจากัด (เงื่อนไขการปรับสิทธิ RML-WB ข้ อ 1.3 (2)) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถ
คานวณได้ ในการนี ้ จึงได้ ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของ RML-WB
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะสามารถคานวณราคาการใช้ สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ในวันที่มีการตกลงซื ้อ
ขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบถึงอัตราการปรับสิทธิ
ของ RML-WB ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่ เสนอ
ขายแก่บคุ คลในวงจากัดแล้ ว
ทัง้ นี ้ ให้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ม อบหมายให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร หรื อ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอานาจ
พิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในคราวเดียวทังจ
้ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงิ น ค่า หุ้น ตลอดจนก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอีย ดอื่น ใดที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2)

เจรจา เข้ าทา ลงนามและแก้ ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่องกับ
การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตังที
้ ่
ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้ให้ บริ การอื่นใดในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

(3)

ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรื อเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับ การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึง การ
รับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การติดต่อ การยื่น และ/หรื อ การรับเอกสาร ต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อ
ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนการน าหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(4)

แก้ ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ รวมทังเอกสารต่
้
างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าว

(5)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป

บริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
601,688,520 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้ างต้ น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 601,688,520 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดย (1)
จัดสรรจานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 โดยกาหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 4,688,520 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ RML-WB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
(Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.raimonland.com ด้ วยแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 17 กันยายน 2561 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ใน 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน
แกรนด์ สาทร ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จดั ประชุม ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9. ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ กบั นายระเฑียร ศรี มงคล ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ รายละเอียดข้ อมูล
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5. โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม
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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 จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ ที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120 เบอร์ โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
ร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิ เข้ าร่ วมประชุม ต้ องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 7. โดยบริ ษั ทฯ จะดาเนิ นการประชุม ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)

(นายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการบริ หาร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.15 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
เนื่ องจากนายประดิ ษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท ไม่สามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ นายลี เช เต็ ก
ไลโอเนล รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ของบริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) และนายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริ ษั ท ทาหน้ าที่ เป็ น
เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุ การฯ”) ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ของบริ ษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการฯ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้ าร่วมประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 165 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองจานวน 86 ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
จานวน 79 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,805,197,508 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.48 ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ (หุ้นของบริ ษัทฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ
จากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
2. นายลี เช เชง เอเดรี ยน
3. นายศิริ การเจริ ญดี
4. นายสถาพร อมรวรพักตร์
5. นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย
6. นางสาวนุช กัลยาวงศา
7. นายวรุณ วรวณิชชา

รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์ กร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความ
เสีย่ งองค์กร
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์ กร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายการบริ หารเงิน
บริ ษัทและการควบรวมกิจการ

หน้ า 1/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1.
2.

นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
นางสาวพรรณิภา พันธ์ทบั ทิม

ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
1.
2.

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร
นางสาวเกษมา แคล้ วโยธา

ทนายความหุ้นส่วน
ทนายความ

ก่อนเริ่ ม การพิ จารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ป ระชุม ทราบถึงวิธีก ารดาเนินการประชุม และ
ขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วม

ประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูล ใน
แต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณี ที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ป ระชุมทราบด้ วยทุกครัง้ ความคิดเห็นหรื อคาถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอ
เสนอให้ สอบถามใหม่ในวาระที่ 14 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
3.

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

4.
ภายหลังที่ผ้ ูถือหุ้ นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ ตอนลงทะเบียน
และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงยกมือขึ ้น
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จัดเก็บตามลาดับ
5.
สาหรับผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ขอให้ เก็ บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และ
ให้ หย่อนบัตรลงคะแนนเห็นด้ วยในกล่องที่ทางบริ ษัทฯ จัดไว้ ให้ ณ ทางออก หลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม
6.
บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนอนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ
7.
การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทา
การลงคะแนนเสียง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏ
ว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ ระบุในหนังสือเชิญประชุม
ตามลาดับ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งได้ จดั ให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิ ชย์ (“กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า”) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนารายงานการประชุ มสามั ญ ผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2560 ซึ่งได้ จัด ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และมีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องแล้ ว แต่ไม่ปรากฏ
ว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขแต่อย่างใด
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,827,509,709

99.9815

ไม่เห็นด้ วย

338,000

0.0185

งดออกเสียง

500,000

-

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (187 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 2

คิดเป็ นร้ อยละ

1,828,347,709

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 22 ราย โดย
มีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 23,150,201 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 187 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,828,347,709 หุ้น

พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธั นวาคม 2560 รายงานประจาปี 2560 ของคณะกรรมการบริ ษั ท และแผนธุ รกิจและกล
ยุทธ์ ของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ นายลี เช เชง เอเดรี ยน ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชุม
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นายลี เช เชง เอเดรี ย น แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุม ถึ ง ผลการด าเนิ น งานปี ที่ ผ่า นมาให้ ผู้ถื อ หุ้น ทราบ โดยมี
รายละเอียดข้ อสรุปสาระสาคัญดังนี ้
• สาหรับโครงการที่ก่อสร้ างเสร็ จแล้ ว บริ ษัทประสบความสาเร็ จอย่างมากในการลดจานวนสินค้ าคงคลัง
โดยจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมียอดขายเกือบทุกโครงการมากกว่าร้ อยละ 90 (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนมีนาคม
2561) โดยนับตัง้ แต่ตนเข้ ามารับตาแหน่งผู้บริ หารในปี 2559 จนถึงปั จจุบนั สามารถลดจานวน
สินค้ าคงคลังค้ างขายลงได้ กว่าครึ่งหนึง่ หรื อคิดเป็ นมูลค่าราว 2,600 ล้ านบาท
• สาหรับโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ซึง่ ณ ปั จจุบนั มีจานวน 2 โครงการประกอบด้ วย
(1) เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึง่ มีมลู ค่าโครงการราว 4,000 ล้ านบาท บริ ษัทคาดว่าจะสามารถเริ่ มรับรู้
รายได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดย ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2561 โครงการดังกล่าวจาหน่าย
ได้ แล้ วกว่าร้ อยละ 77 ของจานวนห้ องชุดทัง้ หมดของโครงการ โดยมี ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่
221,000 บาท/ตารางเมตร ปั จจุบนั ทาการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จราวร้ อยละ 61 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
(2) เดอะ ลอฟท์ สี ล ม ซึ่ ง เป็ นโครงการที่ เปิ ดตั ว ล่ า สุ ด และเป็ นหนึ่ ง ในโครงการที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จมากที่สดุ ในประวัติศาสตร์ ของบริ ษัท โดย ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2561 โครงการ
ดังกล่าวจาหน่ายไปแล้ วถึงร้ อยละ 75 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 216,000 บาท/ตารางเมตร และ
ขณะนี ้โครงการได้ รับการอนุมตั ิ EIA เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
• ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2561 บริ ษัทมียอดรอรับรู้ รายได้ ราว 6,219 ล้ านบาท โดยเป็ นของโครงการ
เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึง่ คาดว่าจะเริ่ มโอนภายในปี นี ้ราว 2,476 ล้ านบาท และเป็ นของโครงการเดอะ
ลอฟท์ สีลม 2,429 ล้ านบาท ซึง่ รอรับรู้รายได้ ในปี ต่อๆไป โดยส่วนที่เหลือสามารถรับรู้รายได้ ทนั ที
ในปี นี ้
• บริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการจาหน่ายสินค้ าคงคลังพร้ อมขายให้ ได้ มากที่สดุ ก่อนที่จะดาเนินการเปิ ดตัว
โครงการใหม่ ๆ
• สาหรับธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นการร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ “บ้ านหญิ ง”
โดยบริ ษัทได้ ทาการเปิ ดร้ านอาหารในประเทศสิงค์โปร์ แล้ วจานวน 2 ร้ าน ประกอบด้ วย
(1) ร้ านอาหารไทย “บ้ านหญิ ง” ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้ บริ การได้ ราว 126 ที่นงั่ บริ ษัทประมาณ
การรายได้ ไว้ ที่ราว 2.8 ล้ านบาท/เดือน
(2) ร้ านบะหมี่ “ดิงค์ ดิงค์ ” ซึ่งสามารถรองรับ ผู้ใช้ บ ริ การได้ ราว 60 ที่ นั่ง บริ ษั ทประมาณการ
รายได้ ไว้ ที่ราว 670,000 บาท/เดือน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตังเป้
้ าหมายด้ านรายได้ จากธุรกิจประเภทอาหารและเครื่ องดื่มไว้ ราว 100 ล้ านบาท
ต่อปี ได้ ในอนาคต
• ทิศทางและเป้าหมายของบริ ษัทในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า มีดงั ต่อไปนี ้
(1) สร้ างรายได้ จากโครงการประเภทที่พกั อาศัยราว 9,000 ล้ านบาทต่อปี
(2) สร้ างรายได้ จากโครงการประเภทอาคารสานักงานและค้ าปลีกราว 1,000 ล้ านบาทต่อปี
(3) สร้ างรายได้ จากธุรกิจประเภทอาหารและเครื่ องดื่มรวม 1,000 ล้ านบาทต่อปี
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(4) สร้ างรายได้ จากธุรกิจบริ การรวม 1,000 ล้ านบาทต่อปี
(5) เปิ ดตัวธุรกิจดิจิตอลแพลทฟอร์ ม (มาร์ เก็ตเพลสของอสังหาริ มทรัพย์) โดยคาดว่าจะมีผ้ ใู ช้ งาน
ราว 2,000,000 คน ภายในสิ ้นปี นี ้
• การทาสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษัท Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd ซึ่งเป็ นหนึ่งในบริ ษัทผู้พฒ
ั นา
อสังหาริ มทรัพย์ของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เก่าแก่มากที่สดุ โดยภายในสิ ้นปี นี ้จะร่วมกันเปิ ดตัวโครงการ
ที่พกั อาศัยใหม่รวม 2 โครงการ โดยโครงการแรกอยูบ่ ริ เวณสาทร 12 และโครงการที่สองอยูบ่ ริ เวณ
พร้ อมพงษ์ มูลค่ารวม 2 โครงการราว 9,000 ล้ านบาท
• สาหรับโครงการพัฒ นาอาคารสานั กงานและพื น้ ที่ค้าปลีกบนพืน้ ที่ราว 6 ไร่ ตัง้ อยู่ตรงข้ ามกับ
Central Embassy เพลินจิตนัน้ จะเป็ นหนึ่งในอาคารสานักงานขนาดใหญ่กว่าอาคารอื่นๆบริ เวณ
ดังกล่าวราว 1 เท่า โดยมีจานวนพื ้นที่ให้ เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ราว 60,000 ตารางเมตร
หรื อมี พืน้ ที่ อาคารรวมราว 120,000 ตารางเมตร บริ ษั ท ตัง้ เป้าว่าราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ 1,000 –
1,300 บาทต่อตารางเมตร และจะเปิ ดให้ เริ่ มจองพื ้นที่ภายในปี นี ้และคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
ประมาณปลายปี 2564 หรื อต้ นปี 2565 ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับโครงการดังกล่าวบริ ษัทจะทา
การเปิ ดเผยเพิ่มเติมในการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ ซึง่ จะมีขึ ้นประมาณเดือนพฤษภาคมนี ้
จากนันนายสถาพร
้
อมรวรพักตร์ รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้ าด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทได้ รับการรับรองฐานะการเป็ นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยในระหว่างปี บริ ษัทได้
ตรวจสอบค่าของขวัญ เงินบริ จาค เงินสนับสนุน ว่าเป็ นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560 รวมทังได้
้ ทบทวนนโยบายการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ และประกาศใช้ ขนตอนการสอบสวนกรณี
ั้
มีผ้ รู ้ องเรี ยน ในเดือนสิงหาคม 2560 และบริ ษัทได้
ทาการฝึ กอบรมพนักงานเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
โดยรายละเอียดผลการดาเนินงานปี ที่ผ่านมาปรากฎตามรายงานประจาปี และสาเนางบการเงิน
ของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2560 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้
ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
คาถามที่ 1

โครงการก่อสร้ างอาคารพาณิ ชย์ ที่ตงั ้ อยู่ที่เพลินจิ ต เป็ นโครงการที่บริ ษัทฯ
ได้ เข้ าไปลงทุนโดยมีการเช่าพืน้ ที่ซึ่งมีระยะเวลาเช่า 30 ปี หากสัญญาเช่า
หมดอายุ บริ ษัทฯ แผนการในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อไม่ประการใด

นายลี เช เชง เอเดรี ยน

สัญ ญาเช่ามีระยะเวลาการเช่าทัง้ สิ น้ 30 ปี และมีการต่ออายุอีก 10 ปี
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และ 4 ปี ตามลาดับ นอกจากนี ้ มีเงื่อนไขในการต่อสัญญาเช่า (Option
to renew) ต่อไปอีก 10 ปี
นอกจากนี ้ จากการวิเคราะห์ภายในบริ ษัทฯ คาดว่าโครงการนี ้จะคืนทุน
ภายในปี ที่ 10 หรื อ 12 เนื่องจากจะมีรายได้ เข้ ามาเป็ นจานวนมากในช่วง
10 ปี แรก ในส่วนของสัญ ญาเช่า เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้ ว
จะต้ องมี ก ารเจรจาเรื่ อ งระยะเวลาการเช่ า กั น อี ก ครั ง้ ซึ่ ง เป็ นกรณี
เช่นเดียวกับการเช่าโดยทัว่ ไป

วาระที่ 3

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
คาถามที่ 2

การเข้ าร่ ว มทุ น กั บ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. นั น้ ส่ ง ผลดี กั บ
บริ ษัทฯ อย่างไร

นายลี เช เชง เอเดรี ยน

บริ ษั ท ฯ พยายามหาพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ที่ ส ามารถเข้ ามาร่ ว ม
สร้ างสรรค์ ความคิด ใหม่ ๆ ทัง้ ในด้ านการทาให้ ผลิตภัณ ฑ์ ดียิ่งขึ ้นและ
ในเรื่ อ งการก่ อ สร้ าง ซึ่ ง Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. เป็ นบริ ษั ท ที่
เก่ า แก่ มี ค วามสามารถในด้ านการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และมี
ประสบการณ์ ในการผลิตสินค้ าระดับ High-end และบริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ
จะได้ เรี ยนรู้
สิ่งต่าง ๆ จาก Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. ทัง้
ในด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การลดต้ นทุน และประสิทธิ ภาพในการทา
ธุรกิ จแบบญี่ ปุ่น ซึ่งทางบริ ษั ทฯ ก็ ได้ มีการพูดคุยเพื่อเสาะหาพันธมิตรกับ
หลาย ๆ บริ ษัทแล้ วเป็ นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะได้ ตกลงเข้ าทาสัญญาร่ วมทุนกับ
Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึ งได้ รั บ การอนุ มัติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
โดยมีรายละเอียดงบการเงินรวมที่สาคัญดังนี ้
• บริ ษั ท มี ย อดขายพรี เซลล์ ป ระมาณ 4,061 ล้ า นบาท มี ร ายได้ รวมประมาณ 3,016 ล้ า นบาท
มียอดโอนประมาณ 2,866 ล้ านบาท และกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 191.2 ล้ านบาท
• อัตรากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 33 และอัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 6
• ดอกเบี ้ยจ่ายลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 18 และภาษี จ่ายลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 74
• บริ ษัทมีหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยประมาณ 4,060 ล้ านบาท โดยอัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อทุนสุทธิ
ณ สิ ้นปี อยูท่ ี่ 0.67 เท่า
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• สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2561 อยูท่ ี่ 10,458 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
647.7 ล้ านบาท ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 6,872.5 ล้ านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
392.6 ล้ านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,505.9 ล้ านบาท และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 1,039
ล้ านบาท
• หนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2560 อยู่ที่ 5,391.3 ล้ านบาท โดยเป็ นหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยอยู่ที่ 4,059.7
ล้ านบาท และเป็ นหนี ้สินอื่นอยูท่ ี่ 1,331.5 ล้ านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 อยูท่ ี่ 5,066.7 ล้ านบาท
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงิน ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,396,105

99.9706

538,000

0.0294

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

ไม่เห็นด้ วย

รวม (208 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 4

คิดเป็ นร้ อยละ

1,828,934,105

ในวาระนี ม้ ีผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม เพิ่ ม ขึน้ จานวน 21 ราย
โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 586,396 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 208 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,828,934,105 หุ้น

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) (“พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจากั ด ”) และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 46
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
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ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทุนสารอง
มากกว่านัน้
ในปั จจุบันบริ ษัท ฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิ ้น 4,704,337,397 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวน 109,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ซึ่งยังคงน้ อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ อย่างไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ มี ผลประกอบการขาดทุน สุทธิ เป็ น
จานวน 42,638,549 บาท ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ฯ สาหรับรอบปี บัญ ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงิน
กาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2561
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 115 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 45
กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทาไม่ได้ ในกรณี ที่บริ ษัทยัง มี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล โดยบริ ษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรจากผลการ
ดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตามงบแสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ สาหรับ รอบปี บัญ ชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2560
เป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 1,556,667,361 บาท คณะกรรมการบริ ษั ทจึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษัท ฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตรา
0.0313 บาท ต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 111,912,637 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.19
ข
อ
ง ก
า
ไ ร ส
ะ
ส
ม
ข
อ
ง
บริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้ จดั สรรดังกล่าว
ตารางเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ปี 2558 ถึงปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

N/A*

149,604,144

776,309,916

3,575,483,607

3,575,483,607

3,575,483,607

0.0313

0.070

0.055

4. รวมจ านวนเงิ น ปั นผลจ่ า ยทั ง้ สิ น้
ประมาณ (บาท)

111,912,637

250,283,852

196,651,598

5. อั ต ราจ่ า ยเงิ น ปั นผลต่ อ ก าไรสุ ท ธิ
(ร้ อยละ)
หมายเหตุ:

N/A*

167.30

25

1. กาไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)
2. จานวนหุ้นชาระแล้ ว (หุ้น)
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

* เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 เป็ นการพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2561
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรื อคิดเป็ น
จานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 111,912,637 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,527,205

99.9815

ไม่เห็นด้ วย

338,000

0.0185

งดออกเสียง

200,000

-

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (216 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 5

คิดเป็ นร้ อยละ

1,829,065,205

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 8 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 131,100 หุ้น รวมมีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 216 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,829,065,205 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ป ระชุม ว่า ก่อ นเริ่ ม การพิ จารณาวาระนี ้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ของ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอให้ กรรมการบริ ษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้ เข้ าร่ วม
การประชุมครัง้ นี ้ กล่าวคือ (1) นายลี เช เชง เอเดรี ยน และ (2) นางสาวนุช กัลยาวงศา ออกจากห้ อง
ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดใน
วาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวน
หนึง่ ในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายชื่อกรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระ

1. นายประดิษฐ์
ภัทรประสิทธิ์

2. นายลี เช เชง เอเดรียน

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
คณะกรรมกา
ร
ในปี
2560

กรรมการอิสระ /

6/7

5 ปี 3 เดือน

กรรมการตรวจสอบ /

4/5

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

2/2

กรรมการบริษัท /

7/7

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา

จานวนครั ง้ ที่
จานวนปี ที่
เข้ าร่ วม
ดารงตาแหน่ ง
ประชุม
กรรมการของ
คณะกรรมกา
บริษัท
ร
ชุด
ย่ อยในปี
2560

กรรมการบริษัท

5 ปี 3 เดือน
4/4

7/7

-

5 ปี 3 เดือน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่า
กรรมการบริ ษั ท ผู้ ที่ จ ะต้ องออกจากต าแหน่ ง จ านวน 3 ท่ า น ดัง กล่ า วข้ างต้ น เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
นอกจากนี ้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ทัง้ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระก็เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ ซึง่ มีรายละเอียดเท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามที่ปรากฏในข้ อมูลกรรมการ
บริ ษัทที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาโดยได้ รับการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเลือกตัง้ (1) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (2) นายลี เช เชง เอเดรี ยน และ (3) นางสาวนุช
กัลยาวงศา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้
ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ ภายหลังจากการตอบคาถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการบริ ษัททีต่ ้ อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1.
ดังนี ้

มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็ นกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียง
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

1,828,667,205

99.9793

ไม่เห็นด้ วย

378,000

0.0207

งดออกเสียง

20,000

-

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (216 ราย)
2.

1,829,065,205

มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นายลี เช เชง เอเดรี ยน เป็ นกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

1,827,796,405

99.9317

1,248,800

0.0683

20,000

-

0

0.0000

งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (216 ราย)
3.

คิดเป็ นร้ อยละ

1,829,065,205

มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นางสาวนุช กัลยาวงศา เป็ นกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

1,827,552,405

99.9293

ไม่เห็นด้ วย

1,292,800

0.0707

งดออกเสียง

220,000

-

0

0.0000

บัตรเสีย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รวม (216 ราย)
หมายเหตุ

1,829,065,205
ในวาระนี ไ้ ม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น และ/หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม รวมมี ผ้ ูถื อ หุ้น และ
ผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้ จ านวน 216 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
1,829,065,205 หุ้น

วาระที่ 5

วาระที่ 6

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1

เนื่องจากคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิท ธิ์ อยู่ในระหว่างลาบวช จะสามารถ
กลับมาทาหน้ าที่กรรมการบริ ษัทได้ หรื อไม่

นายศิริ การเจริ ญดี

เนื่องจากคุณประดิษฐ์ จะบวชเป็ นเวลา 3 เดือน ภายหลังจากนันจะกลั
้
บมา
ปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิม ซึ่งกรณีนี ้จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่เพียงชัว่ คราว
เท่านัน้

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สาหรับรอบปี บัญชี 2561

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ในรู ป

ของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น หลักเกณฑ์
และจะก าหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ได้ และ
นอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและโบนัส
ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี 2561 โดยค านึ ง ถึ ง ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ในปี ที่ ผ่ า นมา ประกอบกั บ
การเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริ ษัทฯ และค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาด
ธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและโบนัส สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ดังนี ้
(1)

เสนอให้ จา่ ยค่าตอบแทนรายเดือนให้ แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 กับปี 2560
รายชื่อกรรมการ

จานวน
ค่ าตอบแทน
ที่ได้ รับในปี
2560 ต่ อ
เดือน (บาท)

1. นายประดิษฐ์
ภัทรประสิทธิ์

85,000

2. นายศิริ การเจริ ญดี

66,000

3. นายลี เช เต็ก
ไลโอเนล

275,000

4. นายโรแลนด์ ปัง
ซือ วุย

43,000

5. นายเวทย์ นุชเจริ ญ

76,000

6. นางสาวนุช

28,000

จานวนค่ าตอบแทนที่นาเสนอในปี 2561
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทน
รวม
ต่ อตาแหน่ ง ค่ าตอบแทน
ต่ อเดือน
ต่ อเดือน
(บาท)
(บาท)
ประธานคณะกรรมการ
49,000
บริ ษัท
ประธานคณะกรรมการสรร
85,000
หาและพิจารณา
18,000
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
18,000
กรรมการบริ ษัท
28,000
ประธานคณะกรรมการ
25,000
ตรวจสอบ
68,000
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
15,000
องค์กร
ประธานคณะกรรมการ
250,000
บริ หาร
กรรมการสรรหาและ
10,000
275,000
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
15,000
องค์กร
กรรมการบริ ษัท
28,000
43,000
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
15,000
องค์กร
กรรมการบริ ษัท
28,000
ประธานคณะกรรมการ
20,000
บริ หารความเสี่ยงองค์กร
76,000
กรรมการตรวจสอบ
18,000
กรรมการสรรหาและ
10,000
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท
28,000
28,000
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กัลยาวงศา
รวมจานวน (บาท)

575,000

575,000

กรรมการบริ ษั ทที่ดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษั ท
เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็ นเงินเดือนแล้ ว

หมายเหตุ

(2)

573,000

โบนัสกรรมการบริ ษัท

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ มี อ านาจในการจัด สรรโบนัส ให้ แก่ ก รรมการบริ ษั ท ประจ าปี 2561
ตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้ นี ้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือนดังที่เสนอข้ างต้ นแล้ ว ให้ อยู่ภายใต้
วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และโบนัส
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,724,905

99.9665

ไม่เห็นด้ วย

592,000

0.0324

งดออกเสียง

20,000

0.0011

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (221 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้ อยละ

1,829,336,905
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 5 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 271,700 หุ้น รวมมีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 221 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,829,336,905 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี บัญชี 2561
ประธานฯ ขอให้ นายศิริ การเจริ ญดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระ
นี ้ต่อที่ประชุม
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นายศิริ การเจริ ญดี แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
จากบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด แล้ ว เห็นว่าในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิ งานด้ วย
ความรู้ ความสามารถในวิชาชี พ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ย ง
รวมทังมี
้ ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ท
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบ
บัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
1. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

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

2. นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรื อ

3. นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
ยังไม่เคยลงนาม)รับรองงบการเงิน(

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และมีผลปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2561

รอบปี บัญชี 2560

1. ค่าสอบบัญชี

ไม่เกิน 1,920,000 บาท

ไม่เกิน 1,820,000 บาท

2. ค่าบริ การอื่น ๆ

-

-

หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสานักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ บริษัทฯ สามารถจัดทา
งบการเงินได้ ทนั ตามกาหนดเวลา

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
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โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี สาหรับ รอบปี บัญ ชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี รายละเอียดตามที่ เสนอทุก ประการ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,955,005

99.9791

382,000

0.0209

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

ไม่เห็นด้ วย

รวม (222 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 8

คิดเป็ นร้ อยละ

1,829,337,005
ในวาระนีม้ ี ผ้ ูถือ หุ้น และ/หรื อผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม เพิ่ ม ขึน้ จานวน 1 ราย
โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 100 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 222 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,829,337,005 หุ้น

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ จึงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่าการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนัน้
เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ประธานฯ ขอให้
เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี ้
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน และ/หรื อ เป็ นเงินทุนที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงาน
และ/หรื อ ขยายธุ รกิ จต่ อไปในอนาคต และ/หรื อ ช าระคื นเงิ นกู้ และ/หรื อ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรื อซื ้อที่ดิน

ประเภท

หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นหรื อ
คืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้ นี ้
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

วงเงิน

ไม่เกิน 4,500 ล้ านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้ ใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นใน
วันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
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สกุลเงิน

เงินบาท / เงินเหรี ยญสหรัฐฯ และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ

การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ ผู้ลงทุนโดยทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายในวงจากัด และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ
ผู้ ลงทุ นรายใหญ่ และ/หรื อผู้ ลงทุ นโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ
ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้ ประกาศกาหนด ไม่ว่าทัง้
จานวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวและ/หรื อใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้
การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่งกาลังจะครบ
กาหนดชาระคื นหรื อถูกไถ่ ถอนคื นก่ อนก าหนด ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะปฏิ บัติ ตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาต
จากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

อัตราดอกเบีย้

ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ ออกในคราวนัน้

อายุ

ไม่เกิน 7 ปี นบั แต่วนั ออกหุ้นกู้

การไถ่ ถอนก่ อนครบ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิขอให้ บริ ษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
อายุ
และ/หรื อบริ ษัทฯ อาจมีหรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด ทัง้ นี ้ ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยบริ ษัทฯ
จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
การขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณี ที่บริ ษั ทฯ ได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้ รับ
อนุมัติ ข้างต้ น บริ ษั ทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่ มเติ มอี กได้ ในวงเงิ นที่
กาหนดข้ างต้ น

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจใน
การกาหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ จะออก การลงนามในข้ อกาหนดว่า
ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ต่าง ๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ การแต่งตั ง้
ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้ าทาและลงนามในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและ
รั บ ประกั น การจ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ (Underwriting Agreement) และ/หรื อ สัญ ญาอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมตลอดจนมีอานาจทาการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่าง ๆ
ข้ างต้ น การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการรับรองการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้และการดาเนินการอื่นใด อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ
ให้ สาเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้ นเกี่ยวกับวาระนี ้
ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ ภายหลังจากการตอบคาถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทังหมดผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิอ นุม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,995,005

99.9780

ไม่เห็นด้ วย

382,000

0.0209

งดออกเสียง

20,000

0.0011

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (225 ราย)
หมายเหตุ

1,829,397,005
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 3 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 60,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมในวาระ
นี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 225 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 8

วาระที่ 9

คิดเป็ นร้ อยละ

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

การออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ อาจก่อให้ เกิดภาระดอกเบี ้ยต่อบริ ษัทฯ

เลขานุการฯ

ทางคณะกรรมการจึงขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบว่า การขออนุมตั ิการ
เสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้จะเป็ นการขออนุมตั ิวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้น กู้เดิ ม ที่ บ ริ ษั ท ฯ เคยได้ รับ อนุมัติ จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น เมื่ อ 5 ปี ก่ อ น
โดยในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้ไปแล้ วรวมทังสิ
้ ้นเพียง
2,200 ล้ า นบาท และโดยปกติ แ ล้ ว ในการพัฒ นาโครงการต่ า ง ๆ ของ
บริ ษั ท บริ ษั ท จะท าการขอวงเงิ น สิน เชื่ อจากสถาบัน การเงิ น และ/หรื อ
บริ ษัทอาจพิจารณาออกหุ้นกู้ในบางกรณี และอัตราดอกเบีย้ ของหุ้นกู้ก็
ใกล้ เคี ย งกั น กั บ ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ของสถาบัน การเงิ น ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะ
พิจารณาการใช้ วงเงินหุ้นกู้เท่าที่จาเป็ นเท่านัน้

พิจารณาอนุ มัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ (RML-WC) ให้ แก่ พนั กงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ภายใต้ โครงการการเสนอ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ขายหลักทรั พ ย์ ท่ ี ออกใหม่ ให้ แก่ พ นั ก งานของบริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP)
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่
24 เม ษ าย น 2560 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารอ อ ก แ ล ะเส น อ ข าย ใบ ส าคั ญ แ ส ด งสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้
หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ (RML-WC) ให้ แ ก่ พนัก งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ภายใต้ โครงการ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้ แก่พนักงานของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
ครัง้ ที่ 3 (ESOP) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC”) จานวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าตามที่กาหนดใน
นโยบายของบริ ษั ทฯ ในการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ RML-WC ให้ แก่พ นักงานของบริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อย คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การยกเลิกการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ี ป ระชุ ม ที่ประชุมมี มติ อนุมัติ ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,995,005

99.9791

ไม่เห็นด้ วย

382,000

0.0209

งดออกเสียง

20,000

-

0

0.0000

บัตรเสีย

1,829,397,005

รวม (225 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 10

คิดเป็ นร้ อยละ

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้ จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
1,829,397,005 หุ้น

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของ
บริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ RML-WC ดังรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 9 ข้ างต้ น และเนื่องจากบริ ษัทฯ ประสงค์จะเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ดังที่จะได้ เสนอรายละเอียดในวาระที่ 11 ต่อไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ .บริ ษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทมหาชนจะ
เพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่าย
และได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีที่มีห้ นุ ที่ยงั จาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 146,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,704,337,397 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,558,337,397 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
แล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4
โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,558,337,397 บาท

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

แบ่งออกเป็ น

4,558,337,397 หุ้น

(สี่พนั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปดล้ าน
สามแสนสามหมื่ น เจ็ ด พั น
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,558,337,397 หุ้น

(สี่พนั ห้ าร้ อยห้ าสิบแปดล้ าน
สามแสนสามหมื่ น เจ็ ด พั น
สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้น

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ดาเนินการจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน

หน้ า 20/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้
ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ ภายหลังจากการตอบคาถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทังหมดผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 146,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 4,704,337,397 บาท เป็ นทุน จดทะเบี ยนจานวน 4,558,337,397 บาท
โดยการตัด หุ้น ที่ ยัง มิ ได้ อ อกจ าหน่ายจ านวน 146,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท และ
การแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,829,015,005

99.9791

382,000

0.0209

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

ไม่เห็นด้ วย

รวม (225 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 11

คิดเป็ นร้ อยละ

1,829,397,005
ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้ จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 10

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

เนื่ องจากปั จจุบันมูลค่าหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ลดลง
อย่างมาก หากบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นจะมีผ้ สู นใจซื ้อหรื อไม่

เลขานุการฯ

เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การยกเลิก การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-WC เท่านัน้ จึงไม่มีการออกหุ้นใหม่แต่อย่างใด

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 23,077,407 หุ้น
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4 และ
RML-WB) และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หน้ า 21/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 167.30 ซึง่ ภายใต้ เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามั ญ ขอ งบ ริ ษั ท ฯ เมื่ อ บ ริ ษั ทฯ ได้ จ่ า ย เงิ น ปั นผลให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น คิ ด เป็ น อั ต ราเกิ นกว่ า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ในระหว่างอายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะดาเนิ นการปรับ ราคาการใช้ สิท ธิ และอัตราการ
ใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (RML-W4 และ RML-WB) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
RML-W4 และ RML-WB”) แล้ ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงในส่
ั ้ วนของ RML –
W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่ กับจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB มีความสอดคล้ องตามอัตราส่วนที่คานวณได้ จาก
การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ RML-W4 และ RML-WB
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ จานวน 23,077,407 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,558,337,397 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 4,581,414,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
RML-W4 และ RML-WB ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 โดยให้ ใช้
ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,581,414,804 บาท

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

แบ่งออกเป็ น

4,581,414,804 หุ้น

(สี่พนั ห้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านสี่แสน
หนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยสี่ห้ นุ )

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,581,414,804 หุ้น

(สี่พนั ห้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านสี่แสน
หนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยสี่ห้ นุ )

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(

โดยแยกออกเป็ น:

หน้ า 22/27

หุ้น

-

)”

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ดาเนินการจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้
ดังสรุปสาระสาคัญไว้ ในตอนท้ ายของวาระนี ้ ภายหลังจากการตอบคาถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทังหมดผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ประชุมมี มติ อนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จานวน 23,077,407 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,558,337,397 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,581,414,804 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่ม
เติ ห นั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

1,828,755,005

99.9649

ไม่เห็นด้ วย

622,000

0.0340

งดออกเสียง

20,000

0.0011

0

0.0000

บัตรเสีย

1,829,397,005

รวม (225 ราย)
หมายเหตุ

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้ จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 11

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1

เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลในอัตราเกินกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการปรับสิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB โดยจะมีกระบวนการในการลดทุนจด
ทะเบี ยนและเพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ ซึ่ง อาจส่ง ผลต่ อ ความ
เชื่อมัน่ ของนักลงทุน จึงขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ รอบคอบ

เลขานุการฯ

คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบถึงข้ อคิดเห็นของท่านผู้รับมอบฉันทะและ
จะพิจารณาให้ ถี่ถ้วนก่อนที่จะมี การออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้

หน้ า 23/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในคราวต่อไป

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับราคา
การใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB ดังที่ได้ เสนอต่อที่
ประชุมในวาระที่ 11 ข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ จานวนไม่เกิ น 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดย
มติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

1,828,795,005

99.9682

ไม่เห็นด้ วย

582,000

0.0318

งดออกเสียง

20,000

-

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (225 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 13

1,829,397,005
ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้ จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
1,829,397,005 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

หน้ า 24/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ ประสงค์จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33 ของข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมตามคาสัง่
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุ มัติการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ 33. ของข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท ฯ ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น พร้ อมหนังสือ เชิ ญ ประชุม แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ที่ได้
แก้ ไขเพิ่มเติม จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถื อหุ้นรวมกันนับจานวนได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลาย
คนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่ อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลาย
้
ซึง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน
สีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้ า 25/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้ แก่บริ ษัท”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ดาเนินการจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 33 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,828,995,005

99.9780

ไม่เห็นด้ วย

382,000

0.0209

งดออกเสียง

20,000

0.0011

0

0.0000

บัตรเสีย
รวม (225 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 14

คิดเป็ นร้ อยละ

1,829,397,005

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ื อหุ้นและ
ผู้รั บ มอบฉัน ทะเข้ า ร่ ว มประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้ จ านวน 225 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
1,829,397,005 หุ้น

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามและความคิดเห็น โดยได้ สรุ ป
เฉพาะส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี ้
วาระที่ 14

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ปั จจุบันราคาหุ้นของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ตกลงมากจึงขอให้

หน้ า 26/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
คาถามที่ 1

ท่านคณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงว่าจะมีแนวทางใดบ้ างที่จะแก้ ปัญหานี ้ได้

ประธานฯ

ตามที่ นายลี เช เชง เอเดรี ยน ได้ กล่าวในตอนต้ นของการประชุมว่า
บริ ษัท ฯ จะมี การท าธุรกิ จที่ มีค วามหลากหลายและสร้ างรายได้ จาก
หลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งทุกท่านจะได้ เห็นในอีก 5 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการ
เสนอโครงการใหม่ และการสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ ที่บริ ษัทฯ ได้ วางไว้ และจะเห็นผลในอีก 5 ปี ข้างหน้ า โดย
การเติบโตของรายได้ ดงั กล่าว จะสะท้ อนให้ เห็นในราคาหุ้นของบริ ษัทฯ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
คาถามที่ 2

ทางบริ ษั ท ฯ จะสามารถลดค่าใช้ จ่า ยลงได้ ห รื อไม่ เนื่ องจากตามงบ
การเงินของบริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายเป็ นจานวนมาก

นายลี เช เชง เอเดรี ยน

บริ ษัทฯ ได้ มีการลดค่าใช้ จ่ายลงแล้ วถึง 30% แต่รายได้ ของบริ ษัทฯ ก็
ลดลงด้ วยเช่ นเดี ยวกัน เนื่ องจากไม่ มี การเสนอโครงการใหม่ ๆ ออกสู่
ตลาดมากนัก แต่ต่อจากนี ้ไปจะมีการเสนอโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึง่ เป็ นผลดีในอนาคต และภายในระยะเวลา 5 ปี ก็จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ
มีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นและสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ มากขึ ้นเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีการดาเนินโครงการจานวน 2 โครงการ ร่ วมกับ
บริ ษัทญี่ปนุ่ จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 และ 2563 บริ ษัทฯ มี
การวางแผนหรื อกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการดาเนินโครงการอย่างไรบ้ าง

นายลี เช เชง เอเดรี ยน

บริ ษั ทฯ มี การตัง้ เป้าหมายว่าจะมีก ารเสนอโครงการมูลค่า 9,000 –
10,000 ล้ านบาทต่อปี แต่เนื่องจากยังไม่ได้ ข้อสรุ ปจึงยังไม่สามารถให้
ข้ อมูลในรายละเอียดของแต่ละโครงการได้

เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นมีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นแล้ ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิ ดประชุมในเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ
(นายลี เช เต็ก ไลโอเนล)
ประธานในที่ประชุม

หน้ า 27/27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
1.

สารสนเทศตามบัญชี (1)
โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตาม
บัญชี (1) ตามเอกสารแนบ 1

2.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ได้ ระบุไว้ ในสารสนเทศนี ้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ต รวจสอบข้ อ มูล ดังกล่า วด้ ว ยความระมัด ระวัง และขอรั บ รองว่า ข้ อ มูล ใน
สารสนเทศฉบับนี ้และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่มีข้อความอันเป็ นเท็จ ไม่มีการละเว้ น
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ จาเป็ นต้ องมี หรื อต้ องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทาให้ บุ คคลอื่นสาคัญผิด
อันเป็ นสาระสาคัญ

3.

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการ
-ไม่มี-

4.

ประมาณการทางการเงินในปั จจุบัน (ถ้ ามี) โดยระบุถึงข้ อสมติฐานทางการคา้ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และสอบทานตัวเลขโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุ ญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่ า
ประมาณการผลการดาเนินงานได้ จัดทาขึน้ โดยความระมัดระวัง
-ไม่มี-

5.

คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
บริ ษัทย่อยมีข้อพิพาทการถูกประเมินภาษี จากรมสรรพากรซึ่งคดี ยงั ไม่สิ ้นสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อ
สินทรัพย์ ของบริ ษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมี
รายละเอียดดังที่มีการเปิ ดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ข้ อ 24.5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นอกเหนือจากคดีความดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยมีคดีความที่
เกี่ยวเนื่องกับการถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซื ้อจะขายจากลูกค้ าบางรายและคดีละเมิด ซึง่ เป็ นคดีที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีมลู ค่าฟ้องร้ องรวมทังสิ
้ ้น 7 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริ ษัทฯและฝ่ ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะ
ไม่ได้ รับผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญจากคดี โดยบริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 1 ล้ านบาท รวมทังไม่
้ มีคดีใดที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริ ษัทรวมถึงไม่มีประเด็นข้ อพิพาทที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
6.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้ องระหว่ างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ที่
ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คือ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ถือหุ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมตังแต่
้
ร้ อยละ 10 ขึ ้นไปและผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ได้ เปิ ดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 3
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายลี เช เชง เอเดรี ยน และ นายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
เอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)

สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
16 สิงหาคม 2561
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้ มี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPNL”) ซึ่งประกอบด้ วย (1) บริ ษัทย่อย 2 ที่เป็ นเจ้ าของ
โครงการ S19 ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึ่งตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 24160,24161 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตังอยู
้ ่ที่
ถนนสุขมุ วิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S19”) และ (2) บริ ษัทย่อย 3 ที่เป็ นเจ้ าของโครงการ S28 ที่อยู่
ระหว่างการพัฒ นา ซึ่งตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนือ้ ที่รวมทัง้ สิ ้นประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ตังอยู
้ ่ที่ ถนนสุขุมวิท
ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S28”) โดยการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL นัน้ KPNL
ตกลงที่จะดาเนินการให้ บริ ษัทย่อยที่ KPNL ถือหุ้นในจานวน ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (“บริษัทย่ อย 1”) โอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัทย่อย 1 ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ EBT) (โปรดพิจารณา “กิจการ
ทัง้ หมดของบริ ษัทย่ อย 1” ในข้ อ 3) โดยมูลค่าซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 จะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริ ษัทฯ
จะชาระค่าโอนกิจการด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ ว โดยกาหนดราคาหุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ ้น 1,074,600,000 บาท (“รายการลงทุ นในทรั พย์ สินของ KPNL”) รวมเป็ น
จานวน 1,574,600,000 บาท
รายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ของ KPNL ดังกล่าวถื อเป็ นรายการได้ ม าซึ่งสินทรัพ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้ างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 16.7 ตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่บริ ษัท
จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
โดยมีขนาดเท่ากับร้ อยละ 10.49 ดังนัน้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้ มาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ ขนาดเท่ากับ
ร้ อยละ 27.19 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือ
สารสนเทศเวียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี แม้ มูลค่าของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวจะไม่เข้ าข่ายที่บริ ษัทฯ จะต้ องนาเรื่ องการเข้ าลงทุน
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป และไม่จาต้ องต้ องแต่งตังที
้ ่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ ความเห็น
ต่อการทารายการ แต่การเข้ าลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการซือ้ กิจการหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทตามมาตรา
107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยไม่จาต้ องพิจารณาถึงขนาดของรายการแต่
อย่างใด ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสีย
(โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPN เพิ่มเติมใน ข้ อ 3) ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการและ
ขนาดของรายการ)
1
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ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ดังต่อไปนี ้
1)

วัน/ เดือน/ ปี ที่ทารายการ

บริ ษัทฯ จะเข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินกับ KPNL ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม
2561 เสร็ จสิ ้นลง และจะลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL เมื่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 11 ตุลาคม
2561 อนุมัติให้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL และได้ มีการดาเนินการต่างๆ ตามที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่
ได้ ระบุในข้ อ 9) ครบถ้ วนแล้ ว
2)

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้รับโอน :

บริ ษัทฯ

ผู้โอน :

KPNL และ/หรื อบริ ษัทย่อย 1 โดย บริ ษัทย่อย 1 จะเป็ นผู้โอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 ให้ กบั บริ ษัทฯ
และ ภายใต้ กระบวนการ EBT จะทาให้ KPNL จะเป็ นผู้ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในวันเดียวกัน
กับวันที่บริ ษัทย่อย 1 ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ KPNL และ/หรื อบริ ษัทย่อย 1 รวมทังผู
้ ้ บริ หาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าว เป็ น
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ

อย่างไรก็ดี รายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL มิได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยขน์ตอ่ บริ ษัทฯ เนื่องจาก KPNL เข้ า
มาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพียงจานวนร้ อยละ 14.3 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ ว และ KPNL ส่งตัวแทน
เข้ ามาเป็ นกรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งปั จจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดของบุคคล
ดังกล่าวให้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ให้ คารับรอง และ บริ ษัทฯ ได้ รับคารับรอง
จากคณะกรรมการของ KPNL ว่าบุคคลที่ KPNL จะส่งเข้ ามาเป็ นกรรมการนัน้ จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ณรงค์เดช หรื อบุคคลที่จะ
ทาให้ รายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ของ KPNL เข้ า ข่า ยเป็ น รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) และ กรรมการทัง้ 2 ท่านจาก KPNL จะมิได้ ดารงตาแหน่งอื่นใดนอกเหนือจาก
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กรรมการของ KPNL จานวน 2 ท่านจะไม่ใช่ผ้ มู ีอานาจควบคุมของ KPNL และจะมิได้ เข้ ามาเป็ น
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากองค์ประชุมของคณะกรรมการ
และจานวนเสียงที่ต้องใช้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนของ KPNL ที่จะเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ จะไม่สามารถ
อนุมตั ิมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริ ษัทฯ ไม่ลงมติเห็นชอบด้ วยได้ นอกจากนี ้ ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ยังคงบริ หารงาน
และควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการเข้ าทารายการกับ KPNL ทาให้ KPNL ไม่ได้ มีอานาจจัดการหรื อควบคุมใดๆ
ในบริ ษัทฯ และจุดประสงค์ที่เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของ KPNL นันคื
้ อ การเข้ ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิจ
และช่วยเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ แก่บริ ษัทฯ ด้ วย ในส่วนของ KPNL ประกอบธุรกิจมานาน
กว่ า 7 ปี มี โครงการระดับ หรู (Luxury) ในอดี ต ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ แก่ โครงการ The Capital เอกมัย -ทองหล่ อ โครงการ
The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละโครงการประสบความสาเร็ จ
เป็ นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 และนอกจากนี ้ ทังในส่
้ วนของบริ ษัทฯ และ KPNL ต่างก็จะพัฒนา
โครงการของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ ายก็จะได้ ใช้ ประสบการณ์ทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ร่วมกัน
2
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(synergy) เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ แก่ทงสองบริ
ั้
ษัท โดยบริ ษัทฯ คาดหวัง
การเสริ ม สร้ างความสามารถในการแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรมจากการประสานจุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ฯ และ KPNL จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ
มีค วามสามารถในการหาฐานลูก ค้ าซึ่งเป็ นผู้ซือ้ ที่ เป็ น ชาวต่างชาติ เต็ มอัตราที่ร้ อยละ 49 ของพื น้ ที่ ของโครงการ ในขณะที่ KPNL
มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับบนในประเทศไทย โดยมีสดั ส่วนลูกค้ าในประเทศไทยมากกว่าร้ อยละ 90 ในแต่ละโครงการใน
อดีต แสดงให้ ถึงความสามารถในการเข้ าถึงลูกค้ าในประเทศไทยของ KPNL อันจะช่วยเติมเต็มและส่งเสริ มประสิทธิภาพในการขายของ
บริ ษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทฯ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า
Diplomat และ Capital ในการพัฒนาโครงการในอนาคตอื่นๆ ของบริ ษัทฯ ได้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายให้ แก่ KPNL ในอนาคต จะทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถพัฒ นาโครงการของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต ที่ มี ค วามหลากหลายและเป็ น ที่ต้ อ งการออกสู่ต ลาดได้ ม ากขึน้ ซึ่งเป็ น การเสริ ม
ประสิทธิ ภาพในการขายและสร้ างยอดขายให้ แก่บริ ษัทฯ รวมทัง้ บริ ษัทฯ สามารถประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่บริ ษัทฯ
จะต้ องใช้ ไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้ วยตนเอง เนื่องจากเครื่ องหมายการค้ าทังสองดั
้
งกล่าวประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้ าอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั
ในอนาคตภายหลังจากการทารายการทังบริ
้ ษัทฯ และ KPNL ยังคงดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามปกติของธุรกิจ
ต่อไป ซึ่งคือการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู โดยบริ ษัทฯ มีเครื่ องหมายการค้ า “The Lofts” ที่ประสบความสาเร็ จและเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้ าอยู่แล้ วในปั จจุบนั และยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัทฯ ต่อไป สาหรับโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ ที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตนัน้ ทังบริ
้ ษัทฯ และ KPNL มีความตังใจจะร่
้
วมกันปรึกษาเพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ
ซึง่ ต่างฝ่ ายก็จะได้ ใช้ ประสบการณ์ทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ร่วมกัน (synergy) ดังนัน้ จึงไม่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม การถือหุ้นในบริ ษัทฯ โดย KPNL นันจะไม่
้
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอานาจการบริ หารจัดการภายในบริ ษัทฯ และ
ไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ดังที่อธิบายไว้ แล้ วข้ างต้ น ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของ
ทังสองบริ
้
ษัทจึงดาเนินตามปกติ
สาหรับการใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital นัน้ ทาง KPNL มีความประสงค์ให้ ทางบริ ษัทฯ เป็ นผู้ใช้ หลักสาหรับ
เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital เนื่องจาก
1) สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อห้ องชุดที่ยงั ไม่ได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ Diplomat 39 และ Diplomat Sathorn จาก
KPNL ดังนันเพื
้ ่อไม่ให้ ลกู ค้ าห้ องชุดเกิดความสับสนในการดาเนินการโครงการ KPNL จึงให้ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
2) KPNL ประเมินว่าการร่วมกันเป็ นพันธมิตรกับทางบริ ษัทฯ แล้ วนันจะสามารถใช้
้
เครื่ องหมายการค้ าสาหรับโครงการใหม่
ในอนาคตให้ เกิดประโยชน์สงู สุดได้ ซึง่ KPNL ก็จะได้ รับประโยชน์เนื่องจากเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ การได้ สิ ท ธิ ในการใช้ เครื่ อ งหมายการค้ า Diplomat และ Capital นัน้ จะเป็ น การเพิ่ ม ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว (Variety of Product Persona) ในกลุ่มโครงการระดับหรู ออกสู่ตลาดได้ มากขึ ้นในอนาคต ซึ่งเป็ น
การเสริ ม ประสิท ธิ ภาพในการขายและสร้ างยอดขายให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ต่อ ไป โดยสาหรั บ เครื่ อ งหมายการค้ า The Lofts บริ ษั ท ฯ จะ
ตังเป้
้ าหมายไปยังกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างชาติเป็ นส่วนใหญ่ และโครงการ Diplomat หรื อ Capital จะตังเป้
้ าหมายไปยังกลุม่ ลูกค้ าชาวไทย
เป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกใช้ เครื่ องหมายการค้ าสาหรับโครงการในอนาคต บริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาเลือกใช้ ตาม
ความเหมาะสมอีกครัง้ และจะต้ องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของโครงการเป็ นสาคัญ
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รายละเอียดของ KPNL
(1) ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
วันจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท

13 ตุลาคม 2535

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตงส
ั ้ านักงาน

719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระรามเก้ า แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว

800,000,000.00 บาท

จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว

8,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

100.00 บาท ต่อหุ้น

(2) คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1.

นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช

กรรมการ

2.

นาย กรณ์ ณรงค์เดช

กรรมการ

3.

นาย ระวี ธาตุนิยม

กรรมการ

4.

นาย ธีรศักดิ์ ปั สสารี

กรรมการ

(3) ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ปรากฎดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด

7,999,996

100.0000

1.

บริ ษัท เคพีเอ็น โฮลดิ ้ง จากัด 1

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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รายชื่อผู้ถอื หุ้น
5.

นาย ณพ ณรงค์เดช

จานวนหุ้น

ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด

1

0.0000

8,000,000

100.0000

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เคพีเอ็น โฮลดิ ้ง จากัด ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 ปรากฎดังนี ้
1

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด

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

ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL นัน้ จะเป็ นการดาเนินการภายใต้ การทา EBT โดยมูลค่าซื ้อและรับโอน
กิ จ การทั ง้ หมดของบริ ษั ท ย่ อ ย 1 จะเท่ า กั บ 1,574,600,000 บาท และบริ ษั ท ฯ จะช าระค่ า โอนกิ จ การด้ วย (1) เงิ น สดจ านวน
500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท รวมเป็ นจานวน 1,574,600,000 บาทอย่างไรก็ ดี ในวัน
เดียวกันกับวันที่บริ ษัทย่อย 1 ได้ โอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย 1 จะจดทะเบียนเลิกกิจการและ
ดาเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น) ตามกระบวนการชาระบัญชีซึ่งจะ
ส่งผลให้ ในท้ ายที่สดุ KPNL จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ KPNL จะได้ รับปรากฏ
ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
นอกจากนี ้ ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL KPNL จะส่งตัวแทนของ KPNL จานวน 2 ท่าน เข้ ามาเป็ น
กรรมการในบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสรรหากรรมการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวให้ ทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ให้ คารับรอง และ บริ ษัทฯ ได้ รับคารับรองจากคณะกรรมการของ
KPNL ว่าบุคคลที่ KPNL จะส่งเข้ ามาเป็ นกรรมการนัน้ จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ณรงค์เดช หรื อบุคคลที่จะทาให้ รายการลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกรรมการทัง้ 2 ท่านจาก KPNL จะมิได้
ดารงตาแหน่งอื่นใดนอกเหนือจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กรรมการของ KPNL จานวน 2 ท่านดังกล่าวจะไม่ใช่ผ้ มู ีอานาจ
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ควบคุมของ KPNL และจะมิได้ เข้ ามาเป็ นผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนัน้ เมื่อ
พิจารณาจากองค์ประชุมของคณะกรรมการและจานวนเสียงที่ต้องใช้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนของ KPNL ที่จะเข้ า
มาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ จะไม่สามารถอนุมตั ิมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริ ษัทฯ ไม่ลงมติเห็นชอบด้ วยได้ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารชุด
ปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร (CEO) และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน (CFO) ยังคงเป็ นบุคคลของ
บริ ษัทฯ และผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ยังคงบริ หารงานและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการเข้ าทารายการกับ
KPNL
ทังนี
้ ้ พนักงานฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด และพนักงานฝ่ ายสนับสนุนอื่น ๆ ของ KPNL ที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ S19
และโครงการ S28 จะยังปฏิบตั ิงานในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ โครงการไม่เกิดความล่าช้ าในการดาเนินธุรกิ จและส่งผลให้ โครงการ
ประสบความสาเร็ จตามที่บริ ษัทฯ คาดหวังต่อไป
กิจการทัง้ หมดของบริษัทย่ อย 1 หมายถึง
1) หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย 2 และบริ ษัทย่อย 3 ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทย่อย 1 ถืออยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
2) บริ ษัทย่อย 2 เป็ นเจ้ าของโครงการ S19 และบริ ษัทย่อย 3 เป็ นเจ้ าของโครงการ S28
โดยมูลค่าการลงทุนในกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 จะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริ ษัทฯ จะชาระค่าโอนกิจการด้ วย
(1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดย
กาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท รวมเป็ นจานวน 1,574,600,000 บาท
ในการนี ้ แม้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จะเป็ น
บริ ษัทย่อย 1 ข้ างต้ น แต่ภายใต้ กระบวนการ EBT จะทาให้ KPNL จะเป็ นผู้ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่
บริ ษัทย่อย 1 ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทย่อย 1 จะดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดาเนินกระบวนการชาระบัญชี
ภายใต้ กระบวนการเลิกกิจการ (EBT) และดาเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000
หุ้น ตามกระบวนการ EBT ซึง่ ในท้ ายที่สดุ KPNL จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ ดี ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรั พย์ สินของ KPNL นัน้ บริ ษัท ฯ อาจพิ จารณาด าเนิ นการโดยไม่ได้ อยู่ภายใต้
กระบวนการ EBT ซึ่งกรณีดงั กล่าวมิได้ มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในการเข้ าทารายการแต่อย่า งใด กล่าวคือ บริ ษัทฯ อาจดาเนินการซื ้อ
ทรัพย์สินดังกล่าวของ KPNL และชาระค่าตอบแทนที่เป็ นเงินสด และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ กบั KPNL โดยตรง ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจของคู่สญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ ข้ อดี และข้ อเสีย อย่างรอบด้ าน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า
การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL จะอยูภ่ ายใต้ กระบวนการ EBT หรื อไม่ก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นรายการได้ มา
ซึง่ ธุรกิจ และยังเป็ นรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
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ซึง่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของการเข้ าถือหุ้นระหว่างก่อนและหลังการเข้ าทารายการโดยการทา EBT เป็ นดังนี ้
โครงสร้ างของการเข้ าถือหุ้นก่ อนทารายการโดยการทา EBT
KPNL
100 %

บริษัทย่ อย 1

100 %

100 %

บริษัทย่ อย 2

บริษัทย่ อย 3

51 %

100 %

โครงการ S19

โครงการ S28

โครงสร้ างการเข้ าถือหุ้นหลังเข้ าทารายการโดยการทา EBT
Existing Shareholders

JS Assets
21.40 %

64.29 %

KPNL
14.31%
%

RML

100 %

100 %

บริษัทย่ อย 2

บริษัทย่ อย 3

51 %

โครงการ S19

100 %
โครงการ S28

อย่างไรก็ดี นอกจากการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ข้ างต้ น ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ซื ้อโครงการ S28 ในราคาที่จะได้ มีการตกลงกัน โดยจะชาระราคาเป็ นเงินสดหากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ไม่อนุมตั ิเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการ S28 ข้ างต้ น
เป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่าและสามารถนามาพัฒนาเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ดีใ นอนาคต ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทฯ สามารถซื ้อกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัทย่อย 1 ซึง่ ได้ แก่ โครงการ S19 และ โครงการ S28 ได้ ในราคาที่กล่าวข้ างต้ นได้ เนื่องจากการชาระราคาส่วนหนึง่ เป็ นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งสอดคล้ องกับความประสงค์ของ KPNL ดังนัน้ หากบริ ษัทฯ จะซื ้อโครงการ S28 โดยชาระราคาเป็ นเงินสด บริ ษัทฯ
ก็จะต้ องชาระราคาโครงการ S28 ตามราคาที่จะตกลงกันซึง่ มิใช่ราคาเดียวกับการที่บริ ษัทฯ จะชาระราคาส่วนหนึง่ เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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นอกเหนือจากรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ข้ างต้ น ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561 ประชุมเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิซื ้อห้ องชุดที่ยงั ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์จานวน 107 ห้ อง ในโครงการ The Diplomat 39 อาคารชุด
จดทะเบียนเลขที่ 8/2561 ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ซอยสุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร และ ห้ องชุดที่ยงั ไม่มี
การโอนกรรมสิทธิ์จานวน 9 ห้ องในโครงการ The Diplomat Sathorn อาคารชุดจดทะเบียนเลขที่ 16/2559 ซึ่งตังอยู
้ แ่ ขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร จาก KPNL โดยมีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 1,868,836,233 บาท โดยแบ่งเป็ น (1) การชาระค่าซื ้อห้ องชุดในโครงการเป็ น
เงินสด จานวน 1,000,000,000 บาท และ (2) การรับผิดชอบในการชาระหนี ้ของโครงการดังกล่าว จานวน 868,836,233 บาท
โดยแหล่งที่ มาของเงินทุนสาหรับการลงทุนในโครงการ The Diplomat 39 และโครงการ The Diplomat Sathorn ดังกล่าว
ข้ างต้ น มาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ และ/หรื อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้ รับ
ชาระจากลูกค้ าเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ของห้ องชุดในโครงการดังกล่าวด้ วย ซึ่งเป็ นปกติของธุรกิจโครงการคอนโดมีเนียม ดังนัน้ แหล่ง
เงินทุนในโครงการดังกล่าวข้ างต้ นจึงมีความเพียงพอ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็ นสาระสาคัญ ต่อเงินทุนของบริ ษัทฯ ที่จะต้ องใช้
สาหรับการพัฒนาโครงการอื่น
สาหรับแหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการพัฒนาโครงการอื่นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ และ /
หรื อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย
(1)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทฯ มีห้องชุดและบ้ านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ (Completed
Project) ซึ่งขายได้ แล้ วพร้ อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้ อมโอน (Inventory) รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,037
ล้ า นบาท ซึ่ งราว 642 ล้ า นบาท เป็ น รายการที่ ลงนามในสัญ ญาซื อ้ ขาย (Backlog) และ/หรื อ สัญ ญาจองแล้ ว
(Booking) ซึง่ คาดว่าจะสามารถสร้ างกระแสเงินสดให้ กบั บริ ษัทฯ ในทันทีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์และชาระราคา
(2)
บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมลู ค่าโครงการ
ประมาณ 3,168 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้ จากการโอน
ห้ อ งชุด) ให้ กับ บริ ษั ทฯ ได้ ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ น ต้ น ไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็ จสิน้ ทัง้ หมด และอี ก
โครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมู ลค่าโครงการประมาณ 3,462 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้ จากการโอนห้ องชุด) ให้ กับ บริ ษั ทฯ ได้ ในช่วงครึ่ งปี หลังของ ปี 2563
เป็ นต้ นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็ จสิ ้นทังหมด
้
ยิ่งไปกว่านัน้ สาหรั บการพัฒ นาทัง้ สองโครงการ บริ ษั ทฯ ได้ รับสินเชื่อเพื่ อใช้ ในการพัฒ นาโครงการจากสถาบัน
การเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของลูกค้ าเมื่อมีการเปิ ดขาย
โครงการซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้ วย
(3)
บริ ษัทฯ มีแผนเปิ ดตัวโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็ นโครงการพัฒนาอาคาร
สานักงานและพื ้นที่ค้าปลีกเพื่อเช่า บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจาก
สถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว และอีก 2 โครงการเป็ นการพัฒ นาโครงการคอนโดมี เนียมเพื่อขายภายใต้ สญ
ั ญา
ร่วมทุน ซึ่งคูส่ ญ
ั ญาจะให้ การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงการเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในแต่ละโครงการ ซึง่ ในส่วนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและอยูร่ ะหว่างการพิจารณาสินเชื่อ
เพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงิน บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการตาม
แผนงานที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้
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อย่างไรก็ดี การเข้ าลงทุนในในห้ องชุดที่ยงั ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในทัง้ 2 โครงการข้ างต้ นไม่เข้ าข่ายเป็ น “สินทรัพย์” ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) เนื่องจากห้ องชุดที่ยงั ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทัง้ 2
โครงการข้ างต้ นจัดเป็ นสินทรัพย์ประเภททรัพย์สนิ หมุนเวียนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ จึงเข้ าข่ายเป็ นสินทรัพย์ที่ได้ รับการยกเว้ น
ที่ไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศข้ างต้ น
3.2)

การคานวณขนาดของรายการ
3.2.1) รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์

ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL มูลค่าของรายการยังคงถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศได้ มาจาหน่ายไปซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 16.7 ตามเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุนที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อชาระ
ค่าสินทรัพย์ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
โดยมีขนาดเท่ากับร้ อยละ 10.49 ดังนัน้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้ มาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ ขนาดเท่ากับ
ร้ อยละ 27.19 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือ
สารสนเทศเวียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การคานวณขนาดของรายการที่จะได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มี
รายละเอียด ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ*

(NTA ของเงินลงทุนในบริ ษัท x สัดส่วนที่ได้ มาหรื อจาหน่ายไป) x 100

643,905,840 1 x 100

NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน

4,740,460,000

(หน่ วย: บาท)

= ร้ อยละ 13.58
เกณฑ์ กาไรสุทธิ จากการ
ดาเนินงาน

(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนในบริ ษัท x สัดส่วนที่ซื ้อหรื อ
ขาย) x 100

ไม่ สา ม า รถ น าเก ณ ฑ์ ม า
คานวณได้ เนื่องจากขาดทุน

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียน
เกณฑ์ มูลค่า รวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้ รับ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

1,574,000,000 2 x 100
12,753,011,000
= ร้ อยละ 12.35
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เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออก
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

จานวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100

597,000,000 x 100

จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ วของบริษัท

3,575,484,127
= ร้ อยละ 16.70

หมายเหตุ:
1

เนื่องจากบริ ษัทย่อย 2 และบริ ษัทย่อย 3 ยังไม่มีการจัดตัง้ ดังนัน้ การคานวณ NTA คานวณจากการนาเอาสินทรัพย์หกั ด้ วยหนี ้สินของ
โครงการ S19 และโครงการ S28 มารวมกันโดย 1) สินทรัพย์สทุ ธิโครงการ S19 มีมลู ค่า 261,384,000 บาท ตามงบภายในที่ยงั ไม่ได้ รับ
การตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 ซึ่งบริ ษั ท ย่อ ย 2 จะมี ส่วนได้ เสียร้ อยละ 51 โดยส่วนได้ เสียร้ อยละ 49 ที่ เหลือ เป็ น ของ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชานาญด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และ 2) สินทรัพย์สทุ ธิโครงการ S28 มีมลู ค่า
510,600,000 บาท ซึ่ง บริ ษั ท ย่ อ ย 3 จะมี ส่ว นได้ เสีย ร้ อยละ 100 ดังนัน้ NTA ของทัง้ สองโครงการเท่ า กับ (261,384,000*51% +
510,600,000*100%) = 643,905,840 บาท
2

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 4) มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
3.2.2) รายละเอียดของทรัพย์ สินที่จะได้ มา
3.2.2.1) รายละเอียดโครงการ S19
• ที่ดินเปล่าจานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 24160,24161 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนน
สุขมุ วิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
• ที่ดินดังกล่าวจะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู (Luxury Condominium) โดยปั จจุบนั จากการออกแบบ
จะมีทงหมด
ั้
24 ชัน้ และมีจานวนห้ องที่คาดว่าจะขายทังสิ
้ ้น 143 ห้ องชุด
• ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA)
• KPNL ได้ ทาข้ อตกลงร่วมกับพันธมิตรแห่งหนึง่ ในรูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) ในการพัฒนา
โครงการนี ้ โดย KPNL มีสว่ นได้ เสียในโครงการทังสิ
้ ้นร้ อยละ 51 ของโครงการดังกล่าว
3.2.2.2) รายละเอียดโครงการ S28

• ที่ดินเปล่า จานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่
ถนนสุขมุ วิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• ที่ดินดังกล่าวจะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู (Luxury Condominium) โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
ออกแบบ จากผลการศึกษาเบื ้องต้ นคาดว่าจะเป็ นโครงการขนาด 30 ชัน้ และมีจานวนห้ องที่คาดว่าจะขายทังสิ
้ ้น
256 ห้ องชุด
• ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA)
(หมายเหตุ : บริ ษัท ฯ ไม่สามารถชี แ้ จงรายละเอียดและข้ อมูลในเชิ งลึกได้ เนื่องจาก รายละเอียดและข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
ความลับทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ ให้ สาธารณะรับทราบได้ เช่น โครงสร้ างต้ นทุนที่อาจทาให้ ผ้ ไู ด้ รับข้ อมูลหรื อคู่แข่งทางการค้ า
สามารถคาดการณ์กาไรสุทธิได้ ซงึ่ โดยปกติ บริ ษัทจดทะเบียนจะเผยแพร่เพียงการคาดการณ์รายได้ เท่านัน)
้
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นอกจากนี ้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังต้ องใช้ แหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้ างโครงการ
S19 และ โครงการ S28 ให้ แล้ วเสร็ จ ซึ่งเงินดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ
ปั จจุบนั ทัง้ 2 โครงการก็ได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้
บริ ษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของลูกค้ าเมื่อมีการเปิ ดขายโครงการซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม ดังนัน้
แหล่งเงินทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ดังกล่าวข้ างต้ นจึงมีความเพียงพอ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็ นสาระสาคัญต่อเงินทุนของบริ ษัทฯ
ที่จะต้ องใช้ สาหรับการพัฒนาโครงการอื่น
สาหรับแหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการพัฒนาโครงการอื่นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ และ/
หรื อเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน โดย
1)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทฯ มีห้องชุด และบ้ านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ (Completed
Project) ซึ่งขายได้ แล้ วพร้ อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้ อมโอน (Inventory) รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,037
ล้ า นบาท ซึ่ งราว 642 ล้ า นบาท เป็ น รายการที่ ลงนามในสัญ ญาซื อ้ ขาย (Backlog) และ/หรื อ สัญ ญาจองแล้ ว
(Booking) ซึง่ คาดว่าจะสามารถสร้ างกระแสเงินสดให้ กบั บริ ษัทฯ ในทันทีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์และชาระราคา
2)
บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมลู ค่าโครงการ
ประมาณ 3,168 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้ จากการโอน
ห้ องชุด )ให้ กับ บริ ษั ท ฯ ได้ ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ น ต้ น ไป จนกว่า จะโอนโครงการเสร็ จ สิน้ ทัง้ หมด และอี ก
โครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 3,462 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้ จากการโอนห้ องชุด) ให้ กับ บริ ษั ทฯ ได้ ในช่วงครึ่ งปี หลังของ ปี 2563
เป็ นต้ นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็ จสิ ้นทังหมด
้
ยิ่งไปกว่านัน้ สาหรั บการพัฒ นาทัง้ สองโครงการ บริ ษั ทฯ ได้ รับสินเชื่ อเพื่ อใช้ ในการพัฒ นาโครงการจากสถาบัน
การเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของลูกค้ าเมื่อมีการเปิ ดขาย
โครงการซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้ วย
3)
บริ ษัทฯ มีแผนเปิ ดตัวโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็ นโครงการพัฒนาอาคาร
สานักงานและพื ้นที่ค้าปลีกเพื่อเช่า บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจาก
สถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว และอีก 2 โครงการเป็ นการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมเพื่อขายภายใต้ สญ
ั ญาร่ วม
ทุน ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาจะให้ การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงการเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่
ละโครงการ ซึง่ ในส่วนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อเพื่อ
ใช้ ในการพัฒ นาโครงการจากสถาบันการเงิน บริ ษัทฯ มั่นใจว่าจะได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการตาม
แผนงานที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้
4)
มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาท นันเป็
้ นการกาหนดตามมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่จะรับโอน ซึง่ ได้ แก่
โครงการ S19 และโครงการ S28 จากการประเมินมูลค่าโครงการที่จะพัฒนาที่ดินทังในส่
้ วนของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็ น
โครงการคอนโดมีเนียม แล้ วนัน้ บริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการ เช่น ความเสีย่ งจากปั จจัย
ตลาด ความเสี่ยงจากการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (EIA) ความเสี่ยงจากโครงสร้ างเงินทุน โดยผลตอบแทนสอดคล้ องกับการ
พิจารณาลงทุนและการประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณาตามปกติของบริ ษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ ในการ
ประเมินผลตอบแทนจากโครงการทังสอง
้ คือ การพิจารณากาไรสุทธิของโครงการ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดการณ์ มลู ค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้ านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ 5,100 ล้ าน
บาท โดยที่มลู ค่าโครงการคือประมาณการรายได้ จากการจาหน่ายห้ องชุดทังโครงการ
้
บริ ษัทฯ จะชาระค่าโอนกิ จการด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ จานวน
597,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ 1.80 บาทต่ อ หุ้ น รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั ง้ สิ น้
1,074,600,000 บาท มูลค่าสิง่ ตอบแทนรวมเท่ากับ 1,574,600,000 บาท
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บริ ษัทย่อย 1 เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะต้ องได้ รั บอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 ด้ วย
การกาหนดมูลค่า สิ่งตอบแทนด้ วยหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท
ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ 1.80 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัทฯ ก่อนการทารายการ มูลค่าดังกล่าวผ่านการ
ตกลงเจรจากันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ขาย โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) ซึง่ จัดทาโดยอ้ างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่
ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีตของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 3 ปี โครงการในอนาคตที่
บริ ษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินสาหรับการพัฒนาได้ แล้ วโดยพิจารณาจากสัญญาซื ้อขายที่ดิน และศักยภาพการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทฯ
รวมถึงกาไรในอนาคตของบริ ษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มลู ค่าโครงการ เป็ นต้ น
(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชีแ้ จงรายละเอียดและข้ อมูลของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น กาไรสุทธิ ที่คาดว่าจะได้ รับ หรื อ
ราคาขายที่คาดการณ์ตอ่ ตารางเมตร เนื่องจากเป็ นความลับทางธุรกิจซึง่ ไม่สามารถเผยแพร่ให้ สาธารณะรับทราบได้ )
อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่ องแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ สาหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็ น
สาระสาคัญต่อเงินทุนของบริ ษัทฯ ที่จะต้ องใช้ สาหรับการพัฒนาโครงการอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 3.1) ลักษณะ
โดยทัว่ ไปของรายการ และข้ อ 3.2.2) รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่จะได้ มา
นอกจากนี ้ เกณฑ์ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการกาหนดราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่จะออกให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 นัน้ พิจารณา
จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในช่วง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน คือตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึง่ จะเท่ากับ 1.35 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้นบริ ษัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com)
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5)

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL คานวณการประเมินมูลค่าโครงการที่จะพัฒนาที่ดินทังในส่
้ วนของโครงการ S19 และ
โครงการ S28 เป็ นโครงการคอนโดมีเนียม แล้ วนัน้ บริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้ อง
กับการประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการคอนโดมีเนียมตามปกติของบริ ษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้
สอง คือ การพิจารณากาไรสุทธิของโครงการ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดการณ์ มลู ค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้ านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ 5,100 ล้ าน
บาท โดยที่มูลค่าโครงการคือประมาณการรายได้ จากการจาหน่ายห้ องชุดทัง้ โครงการ ทั ง้ นีโ้ ครงการทัง้ สองได้ รับสินเชื่อโครงการ
(Project finance) จากสถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว
โครงการ S19

โครงการ S28

2,600 ล้ านบาท

5,100 ล้ านบาท

สัดส่วนส่วนได้ เสียในโครงการ

ร้ อยละ 51

ร้ อยละ 100

เริ่ มรับรู้รายได้ จากโครงการ*

ระหว่างปี 2565 - 2566

ระหว่างปี 2566 - 2567

เริ่ มขายโครงการแล้ ว (Pre-sale)
ประมาณร้ อยละ 20

อยูร่ ะหว่างการออกแบบ

มูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้ จาก
โครงการ)

ความคืบหน้ าโครงการ

(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชีแ้ จงรายละเอียดและข้ อมูลของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น กาไรสุทธิ ที่ คาดว่าจะได้ รับ หรื อ
ราคาขายที่คาดการณ์ตอ่ ตารางเมตร เนื่องจากเป็ นความลับทางธุรกิจซึง่ ไม่สามารถเผยแพร่ให้ สาธารณะรับทราบได้ )
*สาหรับมูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้ จากโครงการ) และปี ที่สามารถเริ่ มรับรู้ รายได้ จากโครงการ หรื อปี ที่ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จและคาดว่าจะมีการโอนห้ องชุดให้ แก่ลกู ค้ า นันเป็
้ นการประมาณการจากประสบการณ์ของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมี
เหตุปัจจัยสาคัญที่เปลีย่ นแปลงไป
6)

แหล่ งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน

บริ ษัทฯ จะชาระค่าโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 จานวน 1,574,600,000 บาท ด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท
และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80
บาทต่อหุ้นรวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท
โดยแหล่งที่มาของเงินทุน จานวน 500,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ และ/หรื อเงิ นกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่ องแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ สาหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่เป็ น
สาระสาคัญต่อเงินทุนของบริ ษัทฯ ที่จ ะต้ องใช้ สาหรับการพัฒนาโครงการอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 3.1) ลักษณะ
โดยทัว่ ไปของรายการ และข้ อ 3.2.2) รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่จะได้ มา
7)

ลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย

7.1)

กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการทารายการ
ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการในครัง้ นี ้

7.2)

ผู้ถอื หุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิการทารายการในครัง้ นี ้
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8)

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
8.1) การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ดังกล่าวนามาซึง่ การได้ ลงทุนในโครงการที่นา่ สนใจ โดยโครงการ S19
ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินในซอยสุขมุ วิท 19 ที่สามารถเข้ าออกได้ หลายเส้ นทาง จัดเป็ นที่ดินที่มีทาเลที่ดีและมีมูลค่าสูงมาก มี
ความอุดมสมบูรณ์ สูง รอบๆ มีร้านอาหาร ร้ านค้ า สวนสาธารณะ และสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย ทัง้ สถานี
รถไฟฟ้า BTS และ MRT ห้ างสรรพสิน ค้ า Terminal21 ฯลฯ สาหรั บ โครงการ S28 ในซอยสุขุม วิท 28 เป็ น ที่ดิ น ที่ มี
ศัก ยภาพดี ตัง้ อยู่ในท าเลที่ ดี ใกล้ สถานี รถไฟฟ้ า BTS และห้ า งสรรพสิน ค้ า Emporium โดยสามารถพัฒ นาเป็ น
โครงการขนาดที่เหมาะสมและอยูใ่ นทาเลสาหรับโครงการที่พกั อาศัยหรูระดับไฮเอน
8.2) บริ ษัทฯ คาดว่าการเข้ าลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้ างกาไรให้ กบั บริ ษัท ฯ ได้ ในอนาคต หากรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ของทังสองโครงการได้
้
รับความเห็นชอบ โดย บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้
รายได้ เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ ในปี 2565-2566 เนื่องจากเป็ นโครงการใหม่ที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มสร้ าง เช่นเดียวกัน
โครงการบนที่ดินในซอยสุขมุ วิท 28 ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ ในช่วงปี 2566-2567
8.3) บริ ษัทฯ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital ในการพัฒนาโครงการในอนาคตอื่นๆของบริ ษัทฯ ได้
โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายให้ แก่ KPNL ในอนาคต ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการระดับหรูที่มีความหลากหลาย
และเป็ นที่ต้องการออกสูต่ ลาดได้ มากขึ ้นในอนาคต ซึ่งเป็ นการเสริ มประสิทธิภาพในการขายและสร้ างยอดขายให้ แก่
บริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมทังบริ
้ ษัทฯ สามารถประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ ไปเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้ วยตนเอง เนื่องจากเครื่ องหมายการค้ าทังสองดั
้
งกล่าวประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้ าอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวยังเป็ นของ KPNL แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ และ KPNL ต่างก็
จะพัฒ นาโครงการของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิ จซึ่งต่างฝ่ ายก็ จะได้ ใช้ ประสบการณ์ ทางด้ านการ
พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ร่วมกัน (synergy) ดังนัน้ จึงไม่เกิ ดความขัดแย้ งในเรื่ องการใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
ร่วมกัน
8.4) การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความชานาญด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มามากกว่า 7 ปี
โดยเฉพาะโครงการระดับพรี เมียมในกรุ งเทพมหานคร โดยมีโครงการระดับหรู (Luxury) ในอดีตที่ประสบความสาเร็ จ
ได้ แก่ โครงการ The Capital เอกมัย-ทองหล่อ โครงการ The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร
และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละโครงการประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดย
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ซึ่งถือว่าเป็ นการลงทุนที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทฯได้ รับการ
สนับสนุนเป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ นกลุม่ พันธมิตรธุรกิจใหม่ที่มีผ้ บู ริ หารและทีมงานผู้ พัฒนาโครงการที่มีความสามารถ
ซึ่งจะสามารถสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับลูกค้ า และเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒ นาธุรกิ จในระยะยาวทัง้ ในการดาเนิ น
โครงการทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต ที่สาคัญบริ ษัทฯ จะเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมจาก
การประสานจุดแข็งของบริ ษัทฯ และ KPNL จากการที่ บริ ษัทฯ มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าซึ่งเป็ นผู้ซื ้อที่เป็ น
ชาวต่างชาติเต็ ม อัต ราที่ ร้อยละ 49 ของพื น้ ที่ ของโครงการ ในขณะที่ KPNL มีค วามสามารถในการหาฐานลูก ค้ า
ระดับบนในประเทศไทย โดยมีสดั ส่วนลูกค้ าในประเทศไทยมากกว่าร้ อยละ 90 ในแต่ละโครงการในอดีต แสดงให้ ถึง
ความสามารถในการเข้ าถึงลูกค้ าในประเทศไทยของ KPNL อันจะช่วยเติมเต็มและส่งเสริ มประสิทธิภาพในการขายของ
บริ ษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ดียงิ่ ขึ ้น ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทฯ มีความตังใจว่
้ า
จะพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการคอนโดมิ
้
เนียม และโครงการ mix-used ต่อไปในอนาคตอีกด้ วย
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8.5) ลูกค้ าโครงการใหม่ ๆ ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าเก่าซึง่ เคยซื ้อโครงการของบริ ษัทฯ มาแล้ ว ทาให้ โอกาสในการ
ขายโครงการใหม่ ๆ ของบริ ษัทฯ ทาได้ ยากขึ ้น รายการนี ้จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มฐานลูกค้ าชาวไทยมากขึ ้น
9)

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ยังต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่สาคัญภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ระหว่างบริ ษัทฯ และ KPNL
(“สัญญาซือ้ ขายทรัพย์ สิน”)
สรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ มีดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ซื ้อ และ KPNL ในฐานะผู้ดาเนินการให้ บริ ษัทย่อย 1 โอนกิจการทังหมด
้
ของบริ ษัทย่อย 1 ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business
Transfer)

วันที่ลงนาม

15 สิงหาคม 2561

สินทรัพย์ที่จะโอน

หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย 2 และบริ ษัทย่อย 3

ราคาซื อ้ ขาย และการ บริ ษัทฯ จะชาระค่าโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 จานวน 1,574,600,000บาท ด้ วย
ชาระเงิน
(1) เงิ น สดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80
บาทต่อหุ้นรวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่
สาคัญ (Conditions
Precedent)

10)

(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อชาระ
เป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่ารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ มี มติ อนุมัติให้ เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL

(3)

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการและ/หรื อ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของ KPNL มี ม ติ อ นุ มัติ ให้ โอน
ทรัพย์สนิ ของ KPNL แก่บริ ษัทฯ

(4)

จะต้ อ งได้ รับ ความยิ น ยอมเห็ น ชอบหรื อ ตกลงจากผู้ถื อ หุ้น รายอื่ น ในการเข้ า ท า
รายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมลงทุนที่มีอยูข่ อง KPNL

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการทารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า ราคาซื ้อขายและการชาระราคา
ดังกล่าวนันเกิ
้ ดผลประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 และมูลค่าปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายดัง กล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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เอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อตอบแทนให้ แก่ KPNL และ/หรื อบริ ษัทย่อย 1 ที่โอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ วว่ามูลค่าที่เข้ าทารายการนันเป็
้ นมูลค่าที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้ น
ของบริ ษั ท ฯ อี ก ทัง้ บริ ษั ท ฯ จะสามารถได้ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ คื อ กลุ่ม KPNL ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละผลงานในการท างานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมระดับบน มามากกว่า 7 ปี โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะร่วมดาเนินการระหว่างบริ ษัทฯ และ KPNL
ในการขยายและพัฒนาธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ตอ่ ไป
11)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้ อ 10) ข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ข้ างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลี เช เชง เอเดรี ยน และ นายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 14:00 ถึง 18.00 เกี่ยวกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุน / เพิ่มทุน
การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จานวน 914,840,957 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบี ย น 4,581,414,804 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 3,666,573,847 บาท โดยการตัด หุ้ นที่ ยัง ไม่ ได้
ออกจ าหน่า ยของบริ ษั ท ฯ จ านวน 914,840,957 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท รวมถึ ง การอนุมัติ แ ก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยหุ้น
สามัญในส่วนดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญที่จัดสรรรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ซึง่ ออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ได้ หมดอายุลงเมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561
การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,666,573,847 บาท แบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน 3,666,573,847 หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท รวม
3,666,573,847 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 4,268,262,367 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จ านวน
4,268,262,367 หุ้น มูลค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 601,688,520 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
มูลค่ าที่ตราไว้

รวม

(บาทต่ อหุ้น)

(บาท)

601,688,520

1

601,688,520

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

แบ บ กาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน

หุ้นสามัญ

แบบมอบอานาจ
ทั่ ว ไ ป ( General
Mandate)

1
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
ก.

จัดสรรให้ แก่

รายละเอียดการจัดสรร
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

597,000,000

4,688,520

จานวนหุ้น

1) บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) เ พื่ อ ช า ร ะ เ ป็ น
ค่าตอบแทนให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่อ ย ที่
บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด ถื อ
หุ้น ในจ านวน ร้ อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน (“บริษัทย่ อย 1”)

หมายเหตุ

(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หุ้น

โปรดดูหมาย
เหตุ ข้ อ 2

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 2

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 1

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 1 และ 2

โปรดดูหมาย
เหตุ ข้ อ 3

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 3

-

-

ราคาขาย

โปรดดูหมายเหตุ ข้ อ 2
2) รองรับการปรั บสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของ
บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ออกและเสนอขาย
ให้ แ ก่ ก รรม ก า ร แ ล ะ /ห รื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ (RML-WB)
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่
1/2556 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อวั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ:
1.

ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าว มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับ การเพิ่ม
ทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทังจ
้ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การ
จองซื ้อ การชาระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
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2.

(2)

เจรจา เข้ าทา ลงนามและแก้ ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั ง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้ บริ การอื่นใดในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ การเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

(3)

ลงนามในแบบค าขออนุญ าต ค าขอผ่อ นผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรื อ เอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับ การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรอง
เอกสารต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การติ ด ต่อ การยื่ น และ/หรื อ การรั บ เอกสาร ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ ตัวแทนของ
หน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

แก้ ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ รวมทังเอกสารต่
้
างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าว

(5)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป

เพื่ อ เป็ น ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่ บริ ษั ทย่อย 1 โอนกิ จการทัง้ หมดของบริ ษั ทย่อย 1 ให้ แก่บ ริ ษั ทฯ ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ EBT) บริ ษัทฯ จึงจะชาระค่าโอนกิจการมูลค่ารวม
1,574,600,000 บาท ด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน
597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น หรื อคิด เป็ น
มูลค่า 1,074,600,000 บาท (“รายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL”)
ทังนี
้ ้ แม้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จะเป็ นบริ ษัทย่อย 1 ข้ างต้ น แต่ภายใต้ โอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ EBT) จะทาให้ KPNL
จะเป็ นผู้ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่ บริ ษัทย่อย 1 ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ
โปรดพิ จารณารายละเอี ยดของรายการลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ของ KPNL เพิ่ มเติ ม ในสารสนเทศรายการได้ ม าซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี (1)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เป็ นการเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ บริ ษัทย่อย 1 ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ บุค คลในวงจ ากัด โดยที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ ก าหนดราคาเสนอขายไว้ ชัด เจน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจากัด ”) ดังนัน้ นอกจากบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้แล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับการอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่
บุคคลในวงจากัดด้ วย
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การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัดข้ างต้ นนัน้ เป็ นการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้ อย
10 จากราคาตลาด
ทังนี
้ ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15
วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ มีมติให้ เสนอวาระต่ อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมัติ ให้ บ ริ ษั ทฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน คือ ตัง้ แต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะ
เท่ากับ 1.35 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โปรดพิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจากัด ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท ฯ และหลักเกณฑ์การกาหนดราคาขาย
ต่อหุ้น ในสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
3.

บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากในการ
คานวณราคา และอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่นนจะต้
ั ้ องคานวณโดยใช้ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ที่ได้ กาหนด
ไว้ เท่า กับ ราคาเฉลี่ยถ่ วงน า้ หนัก ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ 7 วัน ท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (เงื่อนไขการปรับสิทธิ RML-WB
ข้ อ 1.3 (2)) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณได้ ในการนี ้ จึงได้ ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของ RML-WB ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะสามารถคานวณราคาการใช้ สทิ ธิที่มีการเปลีย่ นแปลงได้ ในวันที่มีการ
ตกลงซือ้ ขายหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งบริ ษั ทฯ จะแจ้ งให้ ท ราบถึงอัตราการปรับ สิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายแก่บคุ คลในวงจากัดแล้ ว
ข.

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น

เนื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด จึงไม่มีเศษหุ้น
2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้ แก่

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อทุนชาระ
แล้ ว1/

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม

หุ้นสามัญ

-

-

-

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

ใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน
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จัดสรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัด

1/

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อทุนชาระ
แล้ ว1/

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หมายเหตุ

ร้ อยละต่อทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3.

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. โดยสถานที่จดั ประชุม
จะแจ้ งให้ ทราบต่อไป โดย


ก าหนดวัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ นเพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นตั ง้ แต่ วัน ที่
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ



กาหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่มี สิท ธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวัน ที่ 30 สิงหาคม
2561

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ ามี)

4.1

การจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.2

การขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ บริ ษั ทย่อย 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
กาหนดราคาเสนอขายชัด เจนตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศเกี่ ยวกับ การเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด

4.3

การด าเนิ น การขออนุญ าตจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เพื่ อ รั บ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียน และเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม

5.1

เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนรายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด
(มหาชน) ตามบัญ ชี (1) และสารสนเทศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่
บุคคลในวงจากัด

5.2

การเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ดังนี ้
1) การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวนามาซึง่ การได้ ลงทุนในโครงการที่นา่ สนใจ โดย
โครงการ S19 ที่สามารถเข้ าออกได้ หลายเส้ นทาง จัดเป็ นที่ดินที่มีทาเลที่ดีและมีมูลค่าสูงมาก มีความ
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2)

3)

4)

อุดมสมบูรณ์ สูง รอบๆ มีร้านอาหาร ร้ านค้ า สวนสาธารณะ และสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย ทัง้
สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ห้ างสรรพสินค้ า Terminal21 ฯลฯ สาหรับโครงการ S28 ในซอยสุขุมวิท
28 เป็ นที่ดินที่มีศกั ยภาพดี ตังอยู
้ ่ ในทาเลที่ดี ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า BTS และห้ างสรรพสินค้ า Emporium
โดยสามารถพัฒนาเป็ นโครงการขนาดที่เหมาะสมและอยูใ่ นทาเลสาหรับโครงการที่พกั อาศัยหรูระดับไฮเอน
บริ ษั ท ฯ คาดว่าการเข้ าลงทุน ในสินทรั พย์ ดังกล่าวจะสามารถสร้ างกาไรให้ กับ บริ ษั ทฯ ได้ ในอนาคต
หากรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ของทัง้ สองโครงการได้ รับ ความเห็น ชอบ โดย
บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้ รายได้ เชิงพาณิ ชย์จากโครงการ S19 ได้ ในปี 2565-2566 เนื่องจากเป็ น
โครงการใหม่ที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มสร้ าง เช่นเดียวกันโครงการบนที่ดินในซอยสุขุมวิท 28 ที่คาดว่าจะรับรู้ รายได้
ในช่วงปี 2566-2567
บริ ษัทฯ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital ในการพัฒนาโครงการในอนาคตอื่นๆของ
บริ ษัทฯ ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายให้ แก่ KPNL ในอนาคต ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการระดับ
หรูที่มีความหลากหลายและเป็ นที่ต้องการออกสูต่ ลาดได้ มากขึ ้นในอนาคต ซึง่ เป็ นการเสริ มประสิทธิภาพ
ในการขายและสร้ างยอดขายให้ แ ก่บ ริ ษั ท ฯ ต่อ ไปในอนาคต รวมทัง้ บริ ษั ท ฯ สามารถประหยัด เวลา
ทรั พ ยากร และเงิ น ลงทุน ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ งใช้ ไปเพื่ อ พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ ด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจาก
เครื่ องหมายการค้ าทังสองดั
้
งกล่าวประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั ทังนี
้ ้
เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวยังเป็ นของ KPNL แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ และ KPNL ต่างก็จะพัฒนาโครงการ
ของตนที่มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ ายก็จะได้ ใช้ ประสบการณ์ ทางด้ านการพัฒนา
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ร่วมกัน (synergy) ดัง นัน้ จึ งไม่เกิ ด ความขัด แย้ งในเรื่ อ งการใช้ เครื่ อ งหมายการค้ า
ดังกล่าวร่วมกัน
การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความชานาญด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มา
มากกว่า 7 ปี โดยเฉพาะโครงการระดับพรี เมียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการระดับหรู (Luxury) ใน
อดี ต ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ แก่ โครงการ The Capital เอกมั ย -ทองหล่ อ โครงการ The Capital
ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละโครงการ
ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ซึ่งถือว่าเป็ น
การลงทุน ที่ สอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ปั จ จุบัน ของบริ ษั ท ฯ ท าให้ บ ริ ษั ท ฯได้ รั บ การสนับ สนุน เป็ น อย่ างดี
เนื่องจากเป็ นกลุม่ พันธมิตรธุรกิจใหม่ที่มีผ้ บู ริ หารและทีมงานผู้พฒ
ั นาโครงการที่มีความสามารถ ซึ่งจะ
สามารถสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับลูกค้ า และเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒ นาธุรกิ จในระยะยาวทัง้ ในการ
ดาเนินโครงการทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต ที่สาคัญบริ ษัทฯ จะเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมจากการประสานจุดแข็งของบริ ษัทฯ และ KPNL จากการที่ บริ ษัทฯ มีความสามารถในการ
หาฐานลูกค้ าซึง่ เป็ นผู้ซื ้อที่เป็ นชาวต่างชาติเต็มอัตราที่ร้อยละ 49 ของพื ้นที่ของโครงการ ในขณะที่ KPNL
มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับบนในประเทศไทย โดยมีสดั ส่วนลูกค้ าในประเทศไทยมากกว่า
ร้ อยละ 90 ในแต่ละโครงการในอดีต แสดงให้ ถึงความสามารถในการเข้ าถึงลูกค้ าในประเทศไทยของ
KPNL อันจะช่วยเติมเต็มและส่งเสริ มประสิทธิภาพในการขายของบริ ษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลูกค้ าให้
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5)

6.

ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น ยิ่งไปกว่านันบริ
้ ษั ทฯ มีความตังใจว่
้ าจะพัฒนาโครงการร่ วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ทังโครงการคอนโดมิ
้
เนียม และโครงการ mix-used ต่อไปในอนาคตอีกด้ วย
ลูกค้ าโครงการใหม่ ๆ ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าเก่าซึง่ เคยซื ้อโครงการของบริ ษัทฯ มาแล้ ว ทาให้
โอกาสในการขายโครงการใหม่ ๆ ของบริ ษัท ฯ ทาได้ ยากขึ ้น รายการนี ้จะทาให้ บริ ษัท ฯ สามารถเพิ่มฐาน
ลูกค้ าชาวไทยมากขึ ้น

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1)

การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ จะได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งถือเป็ นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ ที่มี
ผู้บริ หารและทีมงานผู้พฒ
ั นาโครงการที่มีความสามารถ ซึง่ จะสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และ
ความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต นอกจากนี ้ KPNL ยังมีพนั ธมิตรทาง
ธุรกิจที่มีความชานาญด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่งบริ ษัทฯ มีความตังใจว่
้ า
จะสามารถพัฒ นาโครงการร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการคอนโดมิ
้
เนียม และโครงการ mix-used
ต่อไปในอนาคต

2)

หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แทนการชาระเงินค่าหุ้นด้ วยเงิน
สดเต็มจานวน เป็ นการบริ หารจัดการการลงทุนของบริ ษัทฯ โดยจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ต่อเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ คาดว่า จะสามารถสร้ างรายได้ จากธุรกิจของ KPNL ส่งเสริ มผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในภาพรวม และมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์
จากัด (มหาชน) ตามบัญ ชี (1) และสารสนเทศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน

7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มิได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปั นผล โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และสารองตามกฎหมาย เมื่อบริ ษัทฯ มีกาไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.2

ในส่วนของประโยชน์ ที่ ผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน โปรดพิจ ารณา
รายละเอียดในข้ อ 6.

7.3

อื่นๆ
-ไม่มี-

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561

15 สิงหาคม 2561

2.

กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
1/2561

30 สิงหาคม 2561

3.

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

11 ตุลาคม 2561

4.

ด าเนิ น การจดทะเบี ย นมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียน และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

ด าเนิ น การเสนอขายและจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement)
5.

หลังจากได้ รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

6.

ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วที่ไ ด้ รับจากบุคคลในวงจากัด ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ
และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระทรวงพาณิชย์
ได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.

ดาเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้น ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ
สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายลี เช เชง เอเดรี ยน และนายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
16 สิงหาคม 2561
ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั ง้ ที่ 8/2561 เมื่ อ วัน ที่
15 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ ว ให้ แก่ บริ ษัทย่อยที่
KPNL ถือหุ้นในจานวน ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (“บริ ษัทย่ อย 1”) ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น
1,074,600,000 บาท เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ซึง่ KPNL
ตกลงที่จะดาเนินการให้ บริ ษัทย่อย 1 โอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการโอน
กิ จ การทัง้ หมด (Entire Business Transfer หรื อ EBT) (“รายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของ KPNL”) โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน
แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี (1)
รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL มีมลู ค่าเท่ากับ 1,574,600,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชาระมูลค่าการลงทุน
ในทรั พ ย์ สิ น ของ KPNL ดั ง กล่ า วด้ วย (1) เงิ น สดจ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น ของ
บริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ น
มูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) รวมเป็ นมูลค่า 1,574,600,000 บาท
ในการนี ้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ นันเป็
้ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท
ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้ อยละ 10 ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลใน
วงจากัด (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ด้ วย
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ ในการเสริ มสร้ างการเติบโตของธุรกิจ
หลัก คือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยรวมทังสร้
้ างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เฟ้นหาโอกาสทางธุรกิ จที่ดีที่สุดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จนในช่วงปลายปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เป็ น
พันธมิตรกับ บริ ษัท บางกอก วูดเด้ น สพูน จากัด “บ้ านหญิ งกรุ๊ ป” ซึ่งทาธุรกิจร้ านอาหารไทยภายใต้ แบรนด์ “บ้ านหญิ ง”
และแบรนด์ อื่นๆ มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็ นการการเปิ ดธุรกิ จใหม่ของบริ ษัทฯ คือ ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยบริ ษัทฯ ตังเป้
้ าเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ ประจา รวมทัง้ ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ
ประกาศการเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ ซึ่งเป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์เ ก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยบริ ษัทฯ หวังว่าจะเสริ มสร้ างการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันได้ จากการแลกเปลีย่ นความชานาญจาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ ในการหาโอกาสทางธุรกิจและ/หรื อพันธมิตรที่เหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ างการ
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เติบโตของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จึงมองหาบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทยที่จะมาร่ วมดาเนินธุรกิจในอนาคต โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเจรจากับ KPNL ถึงความเป็ นไปได้ ในการเข้ า
มาเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัทฯ เนื่องจากเล็งเห็นว่า KPNL เป็ นบริ ษัทที่ประสบความสาเร็ จในการทาโครงการคอนโดมีเนียม
ระดับบนเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ และที่สาคัญคือมีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับบนในประเทศไทยได้ เป็ นอย่างดี
บริ ษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าจะช่วยส่งเสริ มและเติมเต็มความสามารถในการหาฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ ซึ่งมีความถนัดในกลุ่ม
ลูกค้ าต่างประเทศ โดยปั จจุบนั เป็ นสัดส่วนลูกค้ าต่างชาติของบริ ษัทฯ มีประมาณร้ อยละ 50
ยิ่งไปกว่านันปั
้ จจุบัน KPNL มีสินทรัพย์ที่เป็ นที่ดินอยู่ระหว่างรอการพัฒนาเป็ นคอนโดมีเนียมสองโครงการที่
บริ ษัทฯ มองเห็นถึงศักยภาพของที่ดินดังกล่าว จึงทาให้ บริ ษัทฯ ดาเนินเจรจาในการซื ้อสินทรัพย์ทงสองโครงการตามที
ั้
่
ปรากฎในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ฯ พร้ อมทังเจรจาให้
้
KPNL มาเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยในข้ อตกลงระหว่างกัน บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมทังในระดั
้
บผู้ถือหุ้น และอานาจ
การบริ หารจัดการหลังจากเข้ าทารายการแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดงั ต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่
และการกาหนดราคาตลาด

1.1

รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อชาระ
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ให้ แก่ บริ ษัทย่อย 1 โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อ
หุ้นรวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุน
ในทรัพย์สินของ KPNL โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีสว่ นลด
เกินกว่าร้ อยละ 10 จากราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ข้ างต้ นเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อชาระเป็ น
ส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้ การทา EBT กล่าวคือ บริ ษัท
ย่อย 1 จะโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการ EBT โดยมูลค่าของ
กิจการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย 1 เท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริ ษัทฯ จะชาระค่ากิจการทังหมดของบริ
้
ษัท
ย่อย 1 ด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน
ชาระแล้ ว โดยกาหนดราคาหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนที่ 1.80 บาทต่อ หุ้น รวมเป็ น มูลค่าทัง้ สิ ้น 1,074,600,000 บาท
อย่างไรก็ ดี ในวันเดียวกันกับวันที่ บริ ษัทย่อย 1 ได้ โอนกิ จการทัง้ หมดของบริ ษัทย่อย 1 ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ
บริ ษัทย่อย 1 จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดาเนินการแจกจ่ายทรัพย์สนิ (ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน 597,000,000 หุ้น) ตามกระบวนการชาระบัญ ชีซึ่งจะส่งผลให้ ในท้ ายที่สดุ KPNL จะเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL นัน้ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาดาเนินการโดย
มิได้ อยูภ่ ายใต้ กระบวนการ EBT ซึง่ กรณีดงั กล่าวมิได้ มีผลกระทบกับบริ ษัทฯ ในการเข้ าทารายการแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL KPNL จะส่งตัวแทนของ KPNL จานวน 2 ท่าน
เข้ ามาเป็ นกรรมการในบริ ษัทฯ โดยจานวนกรรมการ ณ ปั จจุบนั มี 6 ท่าน โดยกรรมการทัง้ 2 ท่านจาก KPNL
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ดังกล่าว จะมิได้ ดารงตาแหน่งอื่นใดนอกเหนือจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการของ KPNL จานวน 2
ท่านดังกล่าวจะไม่ใช่ผ้ มู ีอานาจควบคุมของ KPNL และจะมิได้ เข้ ามาเป็ น ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร (CEO) และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
การเงิน (CFO) ยังคงเป็ นบุคคลของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ยังคงบริ หารงานและควบคุม
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการเข้ าทารายการกับ KPNL ทังนี
้ ้ พนักงานฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาดและ
พนักงานฝ่ ายสนับ สนุน อื่น ๆ ของ KPNL ที่ป ฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการ S19 และโครงการ S28 จะยัง
ปฏิบตั ิงานในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ โครงการไม่เกิดความล่าช้ าในการดาเนินธุรกิจและส่งผลให้ โครงการประสบ
ความสาเร็ จตามที่บริ ษัทฯ คาดหวังต่อไป
อย่า งไรก็ ดี รายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ของ KPNL มิ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ฯ
เนื่องจาก KPNL เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพียงจานวนร้ อยละ 14.3 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลัง
การเพิ่มทุนชาระแล้ ว และ KPNL ส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการจานวน 2 ท่านจากจานวน 6 ท่าน และผู้บริ หาร
ชุดปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ยังคงบริ หารงานและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการเข้ าทารายการ
กับ KPNL ทาให้ KPNL ไม่ได้ มีอานาจจัดการหรื อควบคุมใดๆ ในบริ ษัทฯ และจุดประสงค์ที่เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้น
ของ KPNL นันคื
้ อ การเข้ ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิจ และช่วยเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิ จให้ แก่บริ ษัทฯ ด้ วย ในส่วนของ KPNL ประกอบธุรกิจมา
นานกว่า 7 ปี มีโครงการระดับหรู (Luxury) ในอดีตที่ประสบความสาเร็ จได้ แก่ โครงการ The Capital เอกมัยทองหล่อ โครงการ The Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat
39 โดยแต่ละโครงการประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลีย่ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90
และนอกจากนี ้ ทังในส่
้ วนของบริ ษัทฯ และ KPNL ต่างก็จะพัฒนาโครงการของตนที่มีอยูต่ ่อไปในฐานะพันธมิตร
ทางธุรกิจซึ่งต่างฝ่ ายก็จะได้ ใช้ ประสบการณ์ ทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ร่วมกัน (synergy) เพื่อพัฒนา
และเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ แก่ทงสองบริ
ั้
ษัท
ในอนาคตภายหลังจากการทารายการทังบริ
้ ษัทฯ และ KPNL ยังคงดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามปกติ
ของธุรกิจต่อไป ซึง่ คือการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู โดยบริ ษัทฯ มีเครื่ องหมายการค้ า “The Lofts”
ที่ประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าอยู่แล้ วในปั จจุบันและยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัทฯ
ต่อไป สาหรับโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ ทังบริ
้ ษัทฯ และ KPNL มีความตังใจจะร่
้
วมกัน
ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึง่ ต่างฝ่ ายก็จะได้ ใช้ ประสบการณ์
ทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ร่วมกัน (synergy) ดังนัน้ จึงไม่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม การถือหุ้นในบริ ษัทฯ โดย KPNL นันจะไม่
้
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอานาจการบริ หารจัดการภายใน
บริ ษัทฯ และไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ดังที่อธิบายไว้ แล้ วข้ างต้ น ดังนัน้ การ
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของทังสองบริ
้
ษัทจึงดาเนินตามปกติ
สาหรับการใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital นัน้ ทาง KPNL มีความประสงค์ให้ ทางบริ ษัทฯ เป็ น
ผู้ใช้ หลักสาหรับเครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital เนื่องจาก
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1)

สื บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ซื อ้ ห้ อ งชุ ด ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นโครงการ Diplomat 39 และ
Diplomat Sathorn จาก KPNL ดังนันเพื
้ ่อไม่ให้ ลกู ค้ าห้ องชุดเกิดความสับสนในการดาเนินการโครงการ
KPNL จึงให้ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว

2) KPNL ประเมินว่าการร่ วมกันเป็ นพันธมิตรกับทางบริ ษัทฯ แล้ วนัน้ จะสามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า
สาหรับโครงการใหม่ในอนาคตให้ เกิดประโยชน์สงู สุดได้ ซึ่ง KPNL ก็จะได้ รับประโยชน์เนื่องจากเป็ นผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ การได้ สทิ ธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital นัน้ จะเป็ นการเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Variety of Product Persona) ในกลุม่ โครงการระดับหรู ออกสูต่ ลาดได้
มากขึ ้นในอนาคต ซึ่งเป็ นการเสริ มประสิทธิ ภาพในการขายและสร้ างยอดขายให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อไป โดยสาหรับ
เครื่ องหมายการค้ า The Lofts บริ ษัทฯ จะตังเป้
้ าหมายไปยังกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างชาติเป็ นส่วนใหญ่ และโครงการ
Diplomat หรื อ Capital จะตัง้ เป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้ าชาวไทยเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจ
เลือกใช้ เครื่ องหมายการค้ าสาหรับโครงการในอนาคต บริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาเลือกใช้ ตามความเหมาะสมอีกครัง้
และจะต้ องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของโครงการเป็ นสาคัญ
โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี (1)
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่
บริ ษัทฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัทฯ ก่อนการทารายการ มูลค่าดังกล่าวผ่านการตกลงเจรจากันระหว่าง
บริ ษัทฯ และผู้ขาย โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดทาโดยอ้ างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ ผ้ ู บริ หารและการตรวจสอบ
กิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่สาคัญ ผลการดาเนินงานใน
อดีตของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริ ษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินสาหรับการพัฒนาได้ แล้ วโดย
พิจารณาจากสัญญาซื ้อขายที่ดิน และศักยภาพการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทฯ รวมถึง กาไรในอนาคตของ
บริ ษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มลู ค่าโครงการ เป็ นต้ น
มูลค่าหุ้นที่ออกใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาทตามมูลค่ายุติธรรมของกิจการ
ที่จะรับโอน ซึ่งได้ แก่โครงการ S19 และโครงการ S28 จากการประเมินมูลค่าโครงการที่จะพัฒนาที่ดินทังในส่
้ วน
ของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็ น โครงการคอนโดมี เนี ย ม แล้ วนัน้ บริ ษั ทฯ จะได้ รับ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการ เช่น ความเสี่ยงจากปั จจัยตลาด ความเสี่ยงจากการ ประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ความเสี่ยงจากโครงสร้ างเงินทุน โดยผลตอบแทนสอดคล้ องกับการพิจารณาลงทุนและ
ประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณาตามปกติของบริ ษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ ในการ
ประเมินผลตอบแทนจากโครงการทังสอง
้ คือ การพิจารณากาไรสุทธิของโครงการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดการณ์ มลู ค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้ านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ
5,100 ล้ านบาท โดยที่มลู ค่าโครงการคือประมาณการรายได้ จากการจาหน่ายห้ องชุดทังโครงการ
้
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บริ ษัทฯ ประเมินว่าราคาหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ออกใหม่มีความเหมาะสม เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของมูลค่ าสิง่ ตอบ
แทนรวม 1,574,600,000 บาท นันมี
้ มลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะรับโอน ซึ่งได้ แก่โครงการ
S19 และโครงการ S28
(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชี ้แจงรายละเอียดและข้ อมูลของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น กาไรสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้ รับ หรื อ ราคาขายที่ คาดการณ์ ต่อตารางเมตร เนื่ องจากเป็ นความลับ ทางธุรกิ จซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ ให้
สาธารณะรับทราบได้ )
1.3

การกาหนดราคาตลาด
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15
วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตังแต่
้ วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะ
เท่ากับ 1.35 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซี่งราคาดังกล่าวถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มี
ส่ว นลดจากราคาตลาด เกิ น กว่ า ร้ อยละ 10 ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 72/2558
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดย้ อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวัน
แรกทีเ่ สนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัทย่อย 1 KPNL (ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มาจากการ
ทา EBT) จะไม่นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของ
บริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ ในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว
ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน KPNL จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ าม
ขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย

2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ กับ KPNL เพื่อให้ ทาง KPNL เข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัทฯ
และเป็ น การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ของ KPNL ในคราวเดี ย วกัน โดยบริ ษั ท ฯ คาดหวังที่ ร่วมมื อ กับ KPNL ที่ จ ะ
เสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรม จากความสามารถของ KPNL ในการหาฐานลูกค้ า
ระดับบนในประเทศ โดยประเมินจากความสาเร็ จของโครงการในอดีตของ KPNL หลายโครงการ ซึ่งจะเข้ ามา
ส่งเสริ มความสามารถของบริ ษัทฯ ดังที่กล่าวไปข้ างต้ น
บริ ษัทฯ เข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL โดยมูลค่าการลงทุนจะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท บริ ษัทฯ
จะชาระค่าโอนกิจการด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน
597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ น
มูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดทาโดยอ้ างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารและ
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การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่สาคัญ ได้ แก่
ได้ แก่ ผลการดาเนิ นงานในอดีต ของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 3 ปี โครงการในอนาคตที่ บริ ษัทฯ สามารถจัดหาที่ดิน
สาหรับการพัฒนาได้ แล้ วโดยพิจารณาจากสัญญาซื ้อขายที่ดิน รวมถึงศักยภาพการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทฯ
และกาไรในอนาคตของบริ ษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์ มูลค่าโครงการ เป็ นต้ น ซึ่งจากการประเมิน
มูลค่าโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็ นโครงการคอนโดมีเนียม แล้ วนัน้ บริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับ ความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้ องกับการพิ จารณาลงทุนและประเมิน ความเป็ น ไปได้ ของ
โครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณาตามปกติของบริ ษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ ในการประเมินผลตอบแทนจาก
โครงการทังสอง
้ คือ การพิจารณากาไรสุทธิของโครงการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดการณ์มลู ค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้ านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 ประมาณ
5,100 ล้ านบาท โดยที่มลู ค่าโครงการคือประมาณการรายได้ จากการจาหน่ายห้ องชุดทังโครงการ
้
บริ ษัทฯ คาดว่า
จะสามารถรับรู้ รายได้ เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ ในปี 2565 เช่นเดียวกันโครงการบนที่ดินในซอยสุขมุ วิท
28 ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ ในช่วงปี 2566-2567
(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชี ้แจงรายละเอียดและข้ อมูลของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น กาไรสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้ รับ หรื อ ราคาขายที่ คาดการณ์ ต่อตารางเมตร เนื่องจากเป็ นความลับ ทางธุรกิ จซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ ให้
สาธารณะรับทราบได้ )
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเป็ นการตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL บริ ษัทฯ จะ
เข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL โดยรู ปแบบการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL จะ
เป็ นไปตามที่กาหนดข้ างต้ น
2.2

รายละเอียดของโครงการที่ บริ ษั ทฯ และ/หรื อบริ ษั ท ย่ อยจะนาเงิน ที่ได้ รับจากการเพิ่ ม ทุ น ไปใช้ ใน
โครงการ
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ของ KPNL โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ของ KPNL ที่จะได้ มา มีดงั นี ้
1)

หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย 2 และบริ ษัทย่อย 3 ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทย่อย 1 ถืออยู่ในสัดส่วนร้ อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน

2)

บริ ษัทย่อย 2 เป็ นเจ้ าของโครงการ S19 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 24160,24161
เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนสุขมุ วิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร และบริ ษัทย่อย 3 เป็ นเจ้ าของโครงการ S28 ซึ่งตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนื ้อที่
รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ตังอยู
้ ่ที่ ถนนสุขมุ วิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
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รายละเอียดของโครงการ S19 และโครงการ S28
รายละเอียดโครงการ S19
• ที่ดินเปล่าจานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 24160,24161 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา
ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนสุขมุ วิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
• ที่ดินดังกล่าวจะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู (Luxury Condominium) โดยปั จจุบนั จาก
การออกแบบจะมีทงหมด
ั้
24 ชัน้ และมีจานวนห้ องที่คาดว่าจะขายทังสิ
้ ้น 143 ห้ องชุด
• ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA)
• KPNL ได้ ทาข้ อตกลงร่วมกับพันธมิตรแห่งหนึ่ง ในรูปแบบการร่ วมลงทุน (Joint Venture Agreement)
ในการพัฒนาโครงการนี ้ โดย KPNL มีสว่ นได้ เสียในโครงการทังสิ
้ ้นร้ อยละ 51 ของโครงการดังกล่าว
รายละเอียดโครงการ S28
• ที่ดินเปล่า จานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตาราง
วา ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนสุขมุ วิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• ที่ดินดังกล่าวจะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู (Luxury Condominium) โดยปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการออกแบบ จากผลการศึกษาเบื ้องต้ นคาดว่าจะเป็ นโครงการขนาด 30 ชัน้ และมีจานวน
ห้ องที่คาดว่าจะขายทังสิ
้ ้น 256 ห้ องชุด
• ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA)
โครงการ S19
โครงการ S28
2,600 ล้ านบาท

5,100 ล้ านบาท

สัดส่วนส่วนได้ เสียในโครงการ

ร้ อยละ 51

ร้ อยละ 100

เริ่ มรับรู้รายได้ จากโครงการ*

ระหว่างปี 2565 - 2566

ระหว่างปี 2566 - 2567

เริ่ มขายโครงการแล้ ว (Pre-sale)
ประมาณร้ อยละ 20

อยูร่ ะหว่างการออกแบบ

มูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้
จากโครงการ)

ความคืบหน้ าโครงการ

(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชี แ้ จงรายละเอียดและข้ อมูลในเชิ งลึกได้ เนื่องจาก รายละเอียดและข้ อมูล
ดังกล่าวเป็ นความลับทางธุรกิจซึง่ ไม่สามารถเผยแพร่ให้ สาธารณะรับทราบได้ เช่น โครงสร้ างต้ นทุนที่อาจทาให้ ผ้ ู
ได้ รับข้ อมูลหรื อคู่แข่งทางการค้ าสามารถคาดการณ์ กาไรสุทธิได้ ซึ่งโดยปกติ บริ ษัทจดทะเบียนจะเผยแพร่ เพียง
การคาดการณ์รายได้ เท่านัน)
้
*สาหรับมูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้ จากโครงการ) และปี ที่สามารถเริ่ มรับรู้ รายได้ จากโครงการ หรื อปี ที่
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและคาดว่าจะมีการโอนห้ องชุดให้ แก่ลกู ค้ า นันเป็
้ นการประมาณการจากประสบการณ์ ของ
บริ ษัทฯ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้ หากมีเหตุปัจจัยสาคัญที่เปลีย่ นแปลงไป
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นอกจากนี ้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังต้ องใช้ แหล่งเงินทุนเพื่อ การ
ก่อสร้ างโครงการ S19 และ โครงการ S28 ให้ แล้ วเสร็ จ ซึ่งเงินดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ
และเงิน กู้ยื มจากสถาบัน การเงิ น ซึ่ง ณ ปั จจุบันทัง้ 2 โครงการก็ ได้ รับ สิน เชื่ อเพื่ อ ใช้ ในการพัฒ นาโครงการ
(Project Finance) จากสถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของ
ลูกค้ าเมื่อมีการเปิ ดขายโครงการซึ่งเป็ นปกติของธุรกิ จพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม ดังนัน้ แหล่งเงินทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวข้ างต้ นจึงมีความเพียงพอ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่มีสาระสาคัญต่อเงินทุนของ
บริ ษัทฯ ที่จะต้ องใช้ สาหรับการพัฒนาโครงการอื่น
สาหรับแหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการพัฒนาโครงการอื่นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายใน
บริ ษัทฯ และ/หรื อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย
1)
ณ วันที่ 30 มิถุน ายน 2561 บริ ษัท ฯ มีห้องชุด และบ้ านเดี่ยวในโครงการต่างๆ ซึ่งก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
(Completed Project) ซึ่งขายได้ แล้ วพร้ อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้ อมโอน (Inventory) รวม
เป็ น จ านวนทัง้ สิน้ 2,037 ล้ า นบาท ซึ่ง ราว 642 ล้ า นบาท เป็ น รายการที่ ล งนามในสัญ ญาซื อ้ ขาย
(Backlog) และ/หรื อสัญญาจองแล้ ว (Booking) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้ างกระแสเงินสดให้ กบั บริ ษัทฯ
ในทันทีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์และชาระราคา
2)

บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างทัง้ สิ ้น 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมี
มูลค่าโครงการประมาณ 3,168 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และจะสามารถสร้ างกระแส
เงินสด (รายได้ จากการโอนห้ องชุด)ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะโอน
โครงการเสร็ จสิ ้นทัง้ หมด และอีกโครงการหนึ่งคือ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ
3,462 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้ จากการโอน
ห้ องชุด) ให้ กับบริ ษัทฯ ได้ ในช่วงครึ่ งปี หลังของ ปี 2563 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็ จสิ ้น
ทังหมด
้
ยิ่งไปกว่านัน้ สาหรับการพัฒนาทังสองโครงการ
้
บริ ษัทฯ ได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจาก
สถาบันการเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของลูกค้ า
เมื่อมีการเปิ ดขายโครงการซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้ วย

3)

บริ ษัทฯ มีแผนเปิ ดตัวโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็ นโครงการ
พัฒนาอาคารสานักงานและพื ้นที่ค้าปลีกเพื่อเช่า บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและได้ รับสินเชื่อเพื่อ
ใช้ ในการพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว และอีก 2 โครงการเป็ นการพัฒนาโครงการ
คอนโดมีเนียมเพื่ อขายภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมทุน ซึ่งคู่สญ
ั ญาจะให้ การสนับ สนุนเงินทุนในการพัฒ นา
โครงการเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งในส่วนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจาก
สถาบันการเงิน บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่บริ ษัทฯ
กาหนดไว้
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2.3

โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถดาเนินการ
โครงการได้ สาเร็จและความเสี่ยงจากการดาเนินการโครงการ

2.3.1

โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ จะสามารถเสริ ม สร้ างความสามารถในการแข่ งขัน ในอุต สาหกรรม จากการที่ KPNL มี
ความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับในประเทศไทยได้ เป็ นอย่ างดี โดยจากโครงการระดับหรู (Luxury) ที่
ประสบความสาเร็ จในอดีตจากการดาเนินงานกว่า 7 ปี ได้ แก่ โครงการ The Capital เอกมัย-ทองหล่อ โครงการ
The Capital ราชปรารภ-วิ ภ าฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ ล ะ
โครงการประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 นัน้ KPNL มี
ฐานลูกค้ าระดับในประเทศมากกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าการขายในแต่ละโครงการ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงเชื่อได้ ว่า
การเข้ าถึงฐานลูกค้ าระดับในประเทศไทยของ KPNL จะช่วยส่งเสริ มกับความสามารถของบริ ษัทฯ ที่ชานาญใน
การหาฐานลูกค้ าในต่างประเทศ โดยสรุ ปบริ ษัทฯ คาดว่าการเข้ าถึงฐานลูกค้ าที่เพิ่มจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
สร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ มากขึ ้น
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital ในการพัฒนาโครงการในอนาคต
อื่นๆ ของบริ ษัทฯ ได้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายให้ แก่ KPNL ในอนาคต จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต ที่มีความหลากหลายและเป็ นที่ต้องการออกสูต่ ลาดได้ มากขึ ้น ซึง่ เป็ นการเสริ มประสิทธิภาพ
ในการขายและสร้ างยอดขายให้ แก่บริ ษัทฯ รวมทังบริ
้ ษัทฯ สามารถประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่
บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ ไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้ วยตนเอง เนื่องจากเครื่ องหมายการค้ าทังสองดั
้
งกล่าวประสบ
ความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั

2.3.2

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ สาเร็ จและความเสีย่ งจากการดาเนินการ
โครงการ
สินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ ลงทุนเป็ นสินทรัพย์ที่มีแผนในการพัฒนาเป็ นคอนโดมีเนียมระดับบนซึ่งเป็ นไปตามแผนการ
ทางธุรกิจอันปกติของบริ ษัทฯ ดังนันความเสี
้
่ยงการดาเนินการโครงการให้ แล้ วเสร็ จจึงสามารถบริ หารจัดการได้
โดยผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ ้นคือ รายได้ ของโครงการอาจไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์อนั เนื่องมาจากความเสี่ยง
ทางการตลาดและสภาพแวดล้ อมของธุรกิจ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการพิจารณาความเสีย่ งต่างๆ ให้ ครอบคลุมแล้ ว
สาหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นหากรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA) ของทังสองโครงการไม่
้
ได้
รับความเห็นชอบนัน้ บริ ษัทฯ พิจารณาเห็นว่าที่ดินดังกล่าวเป็ นที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ที่ใจกลางเมืองซึ่งมีมูลค่า
ค่อนข้ างสูง ซึ่งบริ ษัทฯ อาจพิจารณาขายที่ดินให้ แก่บุคคลภายนอกได้ ทัง้ นีส้ าหรับที่ดินในโครงการ S28 ซึ่ง
บริ ษัทฯ จะมีสว่ นได้ เสียในโครงการทังหมดในสั
้
ดส่วนร้ อยละ 100 นัน้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะพิจารณาดาเนินการ
ขายให้ แก่บคุ คลภายนอกได้ ทนั ที แต่สาหรับที่ดินในโครงการ S19 ที่บริ ษัทฯ มีสว่ นได้ เสียในโครงการในสัดส่วน
ร้ อยละ 51 นัน้ การพิจารณาดาเนินการขายให้ แก่บคุ คลภายนอกอาจต้ องได้ รับการยินยอมจากพันธมิตรต่างชาติ
ที่มีสว่ นได้ เสียในโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 49 ก่อน

9

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

2.4

งบประมาณทั ง้ หมดที่ ค าดว่ าจะใช้ ในเบื อ้ งต้ น และงบประมาณทั ง้ หมดที่ ค าดว่ าจะต้ อ งใช้ เพื่ อ ให้
โครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ตามมูลค่าเท่ากับ (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท
และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท
โดยแหล่งที่มาของเงินทุน จานวน 500,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ และ/หรื อเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่ องแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ สาหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ที่ มี ส าระส าคัญ ต่ อ เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะต้ องใช้ ส าหรั บ การพัฒ นาโครงการอื่ น โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้ อ 2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยจะนาเงินที่ได้ รับจากการ
เพิ่มทุนไปใช้ ในโครงการ และ ข้ อ 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนใน
กรณีที่เงินได้ จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทังหมดที
้
่ต้องใช้ ในการดาเนินการตามโครงการ

3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจากัด
การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ ข้าง ต้ นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี ้

3.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

1.35 - 1.41
1.35

=

ร้ อยละ -4.44

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้ างอิงราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตังแต่
้ วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 สิงหาคม
2561 ซึ่ งจ ะ เท่ า กั บ 1.35 บ าท ต าม ข้ อ มู ล ก ารซื อ้ ข า ย หุ้ น ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ที่ ป ราก ฎ ใน SETSMART
(www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จานวนหุ้นเพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน)
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= (3,575,484,127×1.35) + (597,000,000×1.8)
3,575,484,127+ 597,000,000
= 1.41
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จะไม่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด
3.2

การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

=

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

=

ร้ อยละ 14.31

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ใน
อัตราร้ อยละ 14.31
3.3

การลดลงของกาไรต่ อหุ้น (Earning per Share)
=

กาไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย - กาไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย
กาไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย

=

(-0.0109) – (-0.0094)
(-0.0109)

=

ร้ อยละ 14.31

ทัง้ นี ้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบประโยชน์ ที่ผ้ ูถือหุ้น จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนเพื่อรองรั บการเข้ าท า
รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของ
สัดส่วนการถื อหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earning per Share) ตามรายละเอีย ด
ข้ างต้ น คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ให้
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเข้ าทารายการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL จะมีประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามที่ปรากฏในข้ อ 3.4 ด้ านล่าง
3.4

ประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
ในการที่บริษัทฯ จะได้ KPNL มาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะมีประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1.

การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความชานาญด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
มามากกว่า 7 ปี โดยเฉพาะโครงการระดับ พรี เมี ย มในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งถื อว่าเป็ น การลงทุน ที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ น
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กลุม่ พันธมิตรธุรกิจใหม่ที่มีผ้ บู ริ หารและทีมงานผู้พฒ
ั นาโครงการที่มีความสามารถ ซึง่ จะสามารถสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวทังในการด
้
าเนินโครงการ
ทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต บริ ษัทฯ จะเสริ มสร้ างความสามารถในการแข็งขันในอุตสาหกรรมจากการ
ประสานจุดแข็งของบริ ษัทฯ และ KPNL จากการที่ KPNL มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับบน
ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มบริ ษัทฯ ที่มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าในต่างประเทศ โดย
บริ ษั ท ฯ มี ค วามตัง้ ใจว่า จะพัฒ นาโครงการร่ วมกัน อย่างต่อเนื่ อ ง ทัง้ โครงการคอนโดมิ เนี ยม และ
โครงการ mix-used ต่อไปในอนาคต
2.

หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แทนการชาระเงินค่าหุ้นด้ วยเงินสด
เป็ นการบริ หารจัดการการลงทุนของบริ ษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ฯ
โดยบริ ษัทฯ คาดว่า บริ ษัทฯ จะสามารถสร้ างรายได้ จากธุรกิจของ KPNL เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมี
โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในสินทรัพย์

3.

บุคคลในวงจากัดที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้มีสิทธิรับเงินปั นผลเมื่อทางบริ ษัทฯ ได้ มี
การอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล เริ่ มตังแต่
้ บคุ คลดังกล่าวได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว

และ ในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL จะมีประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1.

2.

3.

การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวนามาซึ่งการได้ ลงทุนในโครงการที่น่าสนใจ
โดยโครงการ S19 ที่สามารถเข้ าออกได้ หลายเส้ นทาง จัดเป็ นที่ดินที่มีทาเลที่ดีและมีมูลค่าสูงมาก มี
ความอุดมสมบูรณ์สงู รอบๆ มีร้านอาหาร ร้ านค้ า สวนสาธารณะ และสิ่ งอานวยความสะดวกมากมาย
ทัง้ สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ห้ างสรรพสินค้ า Terminal21 ฯลฯ สาหรับ โครงการ S28 ในซอย
สุขุมวิท 28 เป็ นที่ดินที่มีศักยภาพดี ตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า BTS และห้ างสรรพสินค้ า
Emporium โดยสามารถพัฒ นาเป็ นโครงการขนาดที่เหมาะสมและอยู่ในทาเลสาหรับโครงการที่พัก
อาศัยหรูระดับไฮเอน
บริ ษัทฯ คาดว่าการเข้ าลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้ างกาไรให้ กับบริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต
หากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ของทังสองโครงการได้
้
รับความเห็นชอบ โดย
บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ ในปี 2565-2566 เนื่องจากเป็ น
โครงการใหม่ที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มสร้ าง เช่นเดียวกันโครงการบนที่ดินในซอยสุขมุ วิท 28 ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้
ในช่วงปี 2566-2567
บริ ษัทฯ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า Diplomat และ Capital ในการพัฒนาโครงการในอนาคตอื่นๆ
ของบริ ษัทฯ ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายให้ แก่ KPNL ในอนาคต ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการ
ระดับหรู ที่มีความหลากหลายและเป็ นที่ต้องการออกสู่ตลาดได้ มากขึน้ ในอนาคต ซึ่งเป็ นการเสริ ม
ประสิทธิ ภาพในการขายและสร้ างยอดขายให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมทัง้ บริ ษัทฯ สามารถ
ประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินลงทุนที่บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ ไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้ วยตนเอง
เนื่องจากเครื่ องหมายการค้ าทังสองดั
้
งกล่าวประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า อยูแ่ ล้ วใน
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวยังเป็ นของ KPNL แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ และ KPNL ต่างก็จะ
พัฒ นาโครงการของตนที่ มีอยู่ต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิ จซึ่งต่างฝ่ ายก็ จะได้ ใช้ ประสบการณ์
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ทางด้ านการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ร่วมกัน (synergy) ดังนัน้ จึงไม่เกิ ดความขัดแย้ งในเรื่ องการใช้
เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวร่วมกัน
4.
การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีประสบการณ์ และ ความชานาญด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
มามากกว่า 7 ปี โดยเฉพาะโครงการระดับ พรี เมี ย มในกรุ ง เทพมหานคร โดยมี โครงการระดับ หรู
(Luxury) ในอดีตที่ประสบความสาเร็ จได้ แก่ โครงการ The Capital เอกมัย -ทองหล่อ โครงการ The
Capital ราชปรารภ-วิภาฯ โครงการ The Diplomat สาธร และโครงการ The Diplomat 39 โดยแต่ละ
โครงการประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมียอดจอง/ขายโครงการโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ซึ่ง
ถือว่าเป็ นการลงทุนที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนเป็ น
อย่ า งดี เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ มี ผ้ ู บริ ห ารและที ม งานผู้ พั ฒ นาโครงการที่ มี
ความสามารถ ซึ่งจะสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับลูกค้ า และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจใน
ระยะยาวทัง้ ในการด าเนิ น โครงการทัง้ ในปั จ จุบัน และในอนาคต ที่ ส าคัญ บริ ษั ท ฯ จะเสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมจากการประสานจุดแข็งของบริ ษัทฯ และ KPNL จากการที่
บริ ษัทฯ มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าซึ่งเป็ นผู้ซื ้อที่เป็ นชาวต่างชาติเต็มอั ตราที่ร้อยละ 49 ของ
พื ้นที่ของโครงการ ในขณะที่ KPNL มีความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับบนในประเทศไทย โดยมี
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศไทยมากกว่าร้ อยละ 90 ในแต่ละโครงการในอดีต แสดงให้ ถึงความสามารถใน
การเข้ าถึงลูกค้ าในประเทศไทยของ KPNL อันจะช่วยเติมเต็มและส่งเสริ มประสิทธิภาพในการขายของ
บริ ษัทฯ โดยสามารถขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทฯ
มีความตังใจว่
้ าจะพัฒนาโครงการร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการคอนโดมิ
้
เนียม และโครงการ mixused ต่อไปในอนาคตอีกด้ วย
5.
ลูกค้ าโครงการใหม่ ๆ ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าเก่าซึง่ เคยซื ้อโครงการของบริ ษัท ฯ มาแล้ ว ทา
ให้ โอกาสในการขายโครงการใหม่ ๆ ของบริ ษัทฯ ทาได้ ยากขึ ้น รายการนี ้จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ม
ฐานลูกค้ าชาวไทยมากขึ ้น
4.
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสือนั ดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุ มัติการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนใน
สิน ทรั พ ย์ ข อง KPNL โดยช าระค่า ตอบแทนเป็ น หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่ เกิ น 597,000,000 หุ้น ที่ ร าคา
มากกว่าราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 15 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้ วว่าการเข้ า
ทารายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจาก KPNL มีประสบการณ์และผลงาน ในการทางานโครงการ
ด้ านอสังหาริ มทรัพย์มามากกว่า 7 ปี ซึง่ เป็ นผลดีกบั โครงการในอนาคตและจะส่งผลให้ ศกั ยภาพทางการแข่งขัน
ของบริ ษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ ้น
4.1

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ของบริ ษัทฯ ก่อนการทารายการ โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่อ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธี
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คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดทาโดยอ้ างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารและ
การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผล
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในอดีตย้ อนหลัง 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริ ษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินสาหรับการ
พัฒนาได้ แล้ วโดยพิจารณาจากสัญญาซื ้อขายที่ดิน และศักยภาพการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทฯ รวมถึงกาไร
ในอนาคตของบริ ษั ท ฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์ มูลค่า โครงการ เป็ น ต้ น ซึ่งจากการประเมิ น มูลค่า
โครงการที่จะพัฒนาที่ดินทังในส่
้ วนของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็ นโครงการคอนโดมีเนียม แล้ วนัน้
บริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้ องกับการประเมินความเป็ นไป
ได้ ต ามปกติ ข องบริ ษั ท ฯ มูลค่าของโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้ านบาท และมูลค่า ของโครงการ S28
ประมาณ 5,100 ล้ านบาท โดยที่มลู ค่าโครงการคือประมาณการรายได้ จากการจาหน่ายห้ องชุดทังโครงการ
้
ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ ทาการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้ สองแล้ ว ซึ่งคาดว่าได้ รับผลตอบแทนอยู่ในกรอบการ
ลงทุนที่บริ ษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยวิธีที่ใช้ ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทังสอง
้
คือ การพิจารณา
กาไรสุทธิของโครงการ
โดยมีความเห็นว่าราคาหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ออกใหม่มีความเหมาะสม และเกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เนื่องจาก
(1) มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาท นัน้ มีมูลค่าใกล้ เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมของของทรัพยสินที่จะรับโอน ซึง่ ได้ แก่โครงการ S19 และโครงการ S28
(2) ประโยชน์สว่ นเพิ่มที่จะบริ ษัทฯ จะได้ รับจากการเป็ นพันธมิตรกับ KPNL
(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชี ้แจงรายละเอียดและข้ อมูลของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น กาไรสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้ รับ หรื อ ราคาขายที่ คาดการณ์ ต่อตารางเมตร เนื่ องจากเป็ นความลับ ทางธุรกิ จซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ ให้
สาธารณะรับทราบได้ )
นอกจากนี ้ เกณฑ์ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการกาหนดราคาค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับ การเข้ าทารายการลงทุน
ในทรัพย์สินของ KPNL นันไม่
้ มีสว่ นลดเกินกว่าร้ อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในช่วง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตังแต่
้ วนั ที่
20 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.35 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2

เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่นกั ลงทุนที่เป็ น Strategic investor กล่าวคือทาง KPNL จะเข้ ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ซึง่ จาก
ประสบการณ์ในอดีตของ KPNL และความสามารถในการหาฐานลูกค้ าระดับบนในประเทศของ KPNL จะช่วย
ส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ ให้ แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ ในอนาคต
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นอกจากนันจะท
้
าให้ บริ ษัทฯ สามารถเก็บกระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ หรื อใช้ ในการ
ดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ และ/หรื อ นาไปชาระหนีต้ ่างๆ ซึ่งถื อเป็ นการเพิ่ม สภาพคล่องให้ แก่บริ ษัทฯ รวมถึง
ความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรี ยบเทียบกับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป การเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ KPNL สามารถระดมทุนได้ อย่างรวดเร็ วตรงตามจานวนที่ต้องการ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงทางเลือกอื่นเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการชาระเพื่อซื ้อสินทรัพย์ของ KPNL แล้ ว
เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนหรื อผู้ถือหุ้นเดิม แต่มีความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่มากกว่า และใช้ ระยะเวลาที่นานกว่า รวมถึงมีต้นทุนการดาเนินการที่สงู กว่า นอกจากนัน้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนหรื อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนว่าบริ ษัทฯ จะ
สามารถระดมทุนได้ เต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนันยั
้ งเห็นว่าการใช้ แหล่งเงินกู้เพื่อชาระซื ้อ
สินทรัพย์จะกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริ ษัทฯ ได้
4.3

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ ในการชาระค่าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ทังนี
้ ้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
ตามบัญชี (1) โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการ S19 และ S28 จะได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และผลตอบแทนสอดคล้ องกับการพิจารณาลงทุนและประเมินความเป็ นไปได้ ตามโครงการคอนโดมีเนียม
ตามแนวทางพิ จารณาตามปกติของบริ ษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทัง้ สอง คือ การ
พิจารณากาไรสุทธิ ของโครงการ นอกจากนัน้ ทัง้ สองโครงการได้ รับสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบัน
การเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ เป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ในความเป็ นไปได้ ของโครงการมากขึ ้น

4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีท่ ีเงินได้ จากการเสนอ
ขายหุ้นไม่ ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมดที่ต้องใช้ ในการดาเนินการตามโครงการ
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งเท่ากับ 1,574,600,000 บาท
และบริ ษัทฯ ประสงค์จะชาระค่าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ด้ วย (1) เงินสดจานวน 500,000,000 บาท และ (2)
ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,074,600,000 บาท บริ ษัทฯ จึงต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ อีกจานวน 597,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังต้ องใช้ แหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้ างโครงการ S19
และ โครงการ S28 ให้ แล้ วเสร็ จ ซึ่งเงินดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ซึง่ ณ ปั จจุบนั ทัง้ 2 โครงการก็ได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้
บริ ษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของลูกค้ าเมื่อมีการเปิ ดขายโครงการซึ่งเป็ นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการ
คอนโดมีเนียม ดังนัน้ แหล่งเงินทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ดังกล่าวข้ างต้ นจึงมีความเพียงพอ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่
มีสาระสาคัญต่อเงินทุนของบริ ษัทฯ ที่จะต้ องใช้ สาหรับการพัฒนาโครงการอื่น
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สาหรับแหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการพัฒนาโครงการอื่นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ มาจากกระแสเงินสดภายในบริ ษัทฯ
และ/หรื อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย
1)

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2561 บริ ษั ทฯ มี ห้ องชุ ดและบ้ านเดี่ ยวในโครงการต่ างๆ ซึ่ งก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ
(Completed Project) ซึ่งขายได้ แล้ วพร้ อมโอน (Backlog) และรอการขายพร้ อมโอน (Inventory) รวมเป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 2,037 ล้ านบาท ซึ่งราว 642 ล้ านบาท เป็ นรายการที่ลงนามในสัญญาซื ้อขาย (Backlog) และ/
หรื อสัญญาจองแล้ ว (Booking) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้ างกระแสเงินสดให้ กับบริ ษัทฯ ในทันทีที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์และชาระราคา

2)

บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมูลค่า
โครงการประมาณ 3,168 ล้ านบาท โดยมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้
จากการโอนห้ องชุด)ให้ กับบริ ษัทฯ ได้ ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็ จสิ ้น
ทัง้ หมด และอีกโครงการหนึ่งคื อ เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมี มูลค่าโครงการประมาณ 3,462 ล้ านบาท โดยมี
กาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และจะสามารถสร้ างกระแสเงินสด (รายได้ จากการโอนห้ องชุด) ให้ กับบริ ษัทฯ ได้
ในช่วงครึ่งปี หลังของ ปี 2563 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะโอนโครงการเสร็ จสิ ้นทังหมด
้
ยิ่งไปกว่านัน้ สาหรับการพัฒนาทังสองโครงการ
้
บริ ษัทฯ ได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจากสถาบัน
การเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินมัดจาของลูกค้ าเมื่อมีการเปิ ด
ขายโครงการซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมอีกด้ วย

3)

4.5

บริ ษัทฯ มีแผนเปิ ดตัวโครงการในไตรมาส 4 ปี 2561 รวม 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็ นโครงการพัฒนา
อาคารสานักงานและพืน้ ที่ค้าปลีกเพื่อเช่า บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงินสดและได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการ
พัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว และอีก 2 โครงการเป็ นการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม
เพื่อขายภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมทุน ซึ่งคู่สญ
ั ญาจะให้ การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงการเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 49 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งในส่วนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมกระแสเงิน
สดและอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงิน บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะ
ได้ รับสินเชื่อเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุ รกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นีแ้ ละการดาเนินการตามแผนการใช้ เงินเป็ นไปตาม
ธุรกิจและกลยุทธ์ปกติของบริ ษัทฯ กล่าวคือบริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการ
คอนโดมีเนียมระดับบนตามปกติ นอกจากนันจะได้
้
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ กลุม่ KPNL ที่มีประสบการณ์ และ
ผลงานในการทางานด้ านอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมระดับบน มามากกว่า 7 ปี โดยบริ ษัทฯ มี
แผนที่จะร่วมดาเนินการระหว่างบริ ษัทฯ และ KPNL ในการขยายและพัฒนาธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ตอ่ ไป ซึ่ง
จะช่วยให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดีขึ ้นในอนาคต
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บริ ษัทฯ ร่วมกับทางที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อฐานะการเงิน
ของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยการชาระราคาด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ นันไม่
้ พิจารณาเป็ นรายการซื ้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ (Reverse Takeover: RTO) ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ เนื่องจากภายหลังรายการซื ้อสินทรัพย์และเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯแล้ วนัน้
บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นก่อนและหลังรายการ
รวมถึงสัดส่วนกรรมการบริ ษัทฯ ก่อนและหลังรายการ ดังนันจึ
้ งพิจารณาเห็นว่ ารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ เป็ นการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ โดยสามารถระบุได้ วา่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ซื ้อ และ KPNL เป็ นผู้ขาย
นอกจากนันประเมิ
้
นเห็นว่าสินทรัพย์ ที่ซื ้อคือโครงการ S19 และ โครงการ S28 ผ่านกระบวนการโอนกิจการ
ทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ EBT) นันไม่
้ ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งธุรกิจ ตามมาตรฐานรายการทาง
การเงิ น ฉบับ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิ จ เนื่ องจากพิ จ ารณาเห็ น ว่า โครงการ S19 และ โครงการ S28 ยังไม่มี
กระบวนการในเชิงธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าว กล่าวคือสินทรัพย์และหนี ้สินหลัก
ที่ได้ มาคือที่ดินและหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อที่ดินเป็ นหลัก
บริ ษัทฯ ประเมินว่าการได้ มาซึ่งสินทรัพย์คือโครงการ S19 และโครงการ S28 โดยการชาระด้ วยหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ นันจะเป็
้
นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ เนื่องจาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการได้ มาซึง่ โครงการทังสองเป็
้
นการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ ไม่ใช่การเข้ าซื ้อธุรกิจดังที่กล่าวข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้ กระท าผ่านกระบวนการโอนกิ จการทัง้ หมด ตามที่ กล่าวในข้ อ 1.1 แล้ วนัน้
รายการดังกล่าวก็ยงั คงไม่ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งธุรกิจ และยังเป็ นรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการหารื อกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ ถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริ ษัทฯ จากการทารายการดังกล่าว โดยความเห็นของผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตจะมีการเปิ ดเผยไว้ ในงบ
การเงินของบริ ษัทฯ ต่อไป
5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ขอรั บ รองว่า บุค คลที่ KPNL จะส่งเข้ า มาเป็ น กรรมการนัน้ จะไม่ ใช่ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวณรงค์เดช หรื อบุคคลที่จะทาให้ รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไข
เพิ่มเติม)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ขอรั บ รองว่า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยค วามซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นีแ้ ล้ ว อย่างไรก็ ดี หากในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวเกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
หากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
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สามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
KPNL และมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้ านบน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายลี เช เชง เอเดรี ยน และนายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
Profiles of Independent Directors for Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors
ชื่อ-นามสกุล
Name
ตาแหน่ ง
Position

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

นาย ระเฑียร ศรีมงคล
Mr. Rathian Srimongkol
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director/
Chairman of the Audit Committee
59 ปี
59 years old
เลขที่ 22 ซอยรามคาแหง 14 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
No. 22, Soi Ramkhamhaeng 14, Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bangapi, Bangkok 10240
ไม่มี
None
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นิยามกรรมการอิสระ
Definition of Independent Directors
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand.)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries,
associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number
of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมขอ งบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ แต่วัน ที่ได้ รับ การแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิส ระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี กรรมการอิส ระซึ่งเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who
regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company’s parent company, its subsidiaries, or its
associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such
director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard,
such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government
sector which is the major shareholder or controlling person of the Company.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรส
ของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of
the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director,
executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพัน ธ์ ท างธุ รกิ จ ” ให้ เป็ น ไปตามค านิ ยามที่ กาหนดในข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องของส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated
companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a
member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or
controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated
company, its major shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years
before the date being appointed as Independent Director.
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In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of
the Office of the Securities and Exchange Commission.
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major
shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor
providing auditing service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its
controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being
appointed as Independent Director.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ าน
บาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการอิสระ
6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that
received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated
company, its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional
services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as
Independent Director.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major
shareholders.
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor
being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who
receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the
business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company’s operation.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 33

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุม ไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคน
อื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับ ไว้ นัน้ จะเรี ย กประชุมเองก็ ได้ ภายในสี่สิบ ห้ าวันนับแต่วัน ครบกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ข้ อ 34

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

ข้ อ 35

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

ข้ อ 36

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

ข้ อ 37

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

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

ข้ อ 39

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

ข้ อ 40

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้น
แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทัง้ นี ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ ุนเคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ นามาใช้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
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1.2

2.
2.1

2.2

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

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารี พบั บลิคไม่เกิน 1 ปี
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตัง้ แต่ เวลา 12:00 น. เป็ นต้ นไป

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

สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 8
Enclosure 8

แผนที่: สถำนที่จัดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 (Map: Venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018)
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