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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

         ของ 

             บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตัง้อยูเ่ลขที่ 
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

เร่ิมการประชุม 

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล  รองประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในท่ีประชุมวิสามญั           
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และนายสถาพร อมรวรพกัตร์ เลขานุการบริษัท         
ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานกุารฯ แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ เข้าร่วมประชมุ  

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวนันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 218 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ านวน 102 ราย และเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น
จ านวน 116  ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,888,006,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.8042 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 
3,575,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายล ีเช เต็ก ไลโอเนล รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  
  กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายระเฑยีร ศรีมงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายล ีเช เชง เอเดรียน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร /  
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
5. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร /  
  เลขานกุารบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
6. นางสาวนชุ กลัยาวงศา กรรมการ 
7. นายวรุณ วรวณิชชา กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบริหารเงินบริษัท 
  และการควบรวมกิจการ 
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ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด  

1. นางสาวปิยะนนัท์ โชติกลุธนชยั 

2. นายณฐพล มิ่งเมือง  

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 

1. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน 

2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ  

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 

1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 

2. นางสาวพรรณิภา พนัทบัทิม   

 ก่อนเร่ิมการพิจารณาวาระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซกัถาม จะต้องแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะ
จะต้องแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉนัทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทกุครัง้ ความคิดเห็นหรือค าถามที่ไม่ตรงกบัวาระ 
ประธานฯ จะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหมใ่นวาระท่ี 6 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

3. ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่โดยทกุทา่นมีคะแนนเสยีงหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง  

4. ภายหลงัที่ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

• การลงคะแนนเสียง  ส าหรับทกุวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นตอ่มติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนที่บริษัทฯ จดัให้  และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัร
ลงคะแนน 

• การรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ 
ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเส ร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การ
ลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บ
บตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 



 

 

 

3 
 

• ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผู้มีสทิธิออกเสยีง   

ทัง้นีก้ารลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้เป็นบตัรเสยี ให้ถือวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ โดยสง่บตัร
ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

6. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกนั ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนท าการลงคะแนน
เสยีง 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทา่นซกัถามเก่ียวกบัวิธีการประชมุและการลงคะแนนเสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้
แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1   ในการประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีหรือไม่ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงตนวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยี 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2   เนื่องจากได้อา่นขา่วจากหนงัสือพิมพ์ว่า KPNL มีข้อพิพาท รวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีตาม
มาตรา 353 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงมีการท าหนังสือถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทฯ จะยงัด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไปหรือไม่ 

ผู้ด าเนิน
รายการ 

เนื่องจากค าถามนีเ้ป็นค าถามที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวธีิการประชมุและการลงคะแนนเสยีง จึงขอให้ผู้
ถือหุ้นถามค าถามดงักลา่วในวาระสดุท้ายคือวาระท่ี 6 โดยบริษัทฯ จะตอบค าถามแก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุค าถาม 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ จงึเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระตามทีไ่ด้ระบใุนหนงัสอื
เชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  

 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท าส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่ง
ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึง่ ซึง่ไมป่รากฏ
ว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด และส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งได้
จดัให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้              
แต่ไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี  ้ 
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 
2561 โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     1,813,554,587 99.9996 

ไมเ่ห็นด้วย 7,009 0.0004 

งดออกเสยีง   105,385,800 - 

บตัรเสยี   0 - 

รวม  1,918,947,396 100.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 35 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 30,940,822 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุใน
วาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 253 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,918,947,396 หุ้น 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท  เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (“KPNL”) ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทั ้งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง 

ประธานฯ มอบหมายให้ นาวสาวปิยะนนัท์ โชติกลุธนชยั ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดใน
วาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นาวสาวปิยะนนัท์ โชติกุลธนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามญัของ บริษัท พีราบลั จ ากดั ที่เป็นเจ้าของโครงการ S19 
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 24160, 24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน            
8 ตารางวา ตัง้อยูท่ี่ ถนนสขุมุวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S19”) และ 
(2) หุ้นสามญัของ บริษัท นาราเดล จ ากดั ที่เป็นเจ้าของโครงการ S28 ที่อยู่ระหวา่งการพฒันา ซึง่ตัง้อยูบ่น
โฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา  ตัง้อยู่ที่ ถนนสขุุมวิท ซอย 
28 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S28”) โดยการเข้าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของ KPNL นัน้ KPNL ตกลงที่จะด าเนินการให้ บริษัท คาเซนอล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ KPNL 
ถือหุ้นในจ านวน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โอนกิจการทัง้หมดของบริษัท คาเซนอล จ ากัด ให้แก่
บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (โปรดพิจารณา 
“กิจการทัง้หมดของบริษัท คาเซนอล จ ากัด” ด้านล่าง) โดยมูลค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ
บริษัท คาเซนอล จ ากดั จะเทา่กบั 1,574,600,000 บาท และบริษัทฯ จะช าระคา่โอนกิจการด้วย (1) เงินสด
จ านวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทุนช าระแล้ว  โดย
ก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท (“รายการ
ลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”) รวมเป็นจ านวน 1,574,600,000 บาท    

 กิจการทัง้หมดของบริษัท คาเซนอล จ ากัด หมายถึง  

1)  หุ้ นสามัญของบริษัท พีราบัล จ ากัด  และบริษัท นาราเดล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท           
คาเซนอล จ ากดั ถืออยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

2)  บริษัท พีราบัล จ ากัด  เป็นเจ้าของโครงการ S19 และบริษัท นาราเดล จ ากัด  เป็นเจ้าของ            
โครงการ S28 

หมายเหตุ ในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทของ KPNL จะ
ด าเนินการ ดงันี ้
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ล าดบัท่ี 1  ก่อนการโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท คาเซนอล จ ากัด  ให้แก่บริษัทฯ บริษัท พีราบัล 
จ ากัด  และ บริษัท นาราเดล จ ากัด   มีผู้ ถือหุ้ นรายย่อยจ านวน 3 ราย  โดยบริษัท            
คาเซนอล จ ากดั จะซือ้หุ้นทัง้หมดของ บริษัท พีราบลั จ ากดั และ บริษัท นาราเดล จ ากดั 
จากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยจ านวน 3 ราย เพื่อให้ บริษัท คาเซนอล จ ากัด ถือหุ้ นในบริษัท          
พีราบลั จ ากดั และ บริษัท นาราเดล จ ากดั จ านวนร้อยละ 100   

ล าดบัท่ี 2  บริษัท คาเซนอล จ ากัด ซึ่งมี KPNL และผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 3 ราย จะรับโอนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และจะด าเนินการตามกระบวนการ EBT โดยการเลิกบริษัท 
คาเซนอล จ ากัด และโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปยงั  KPNL และผู้ ถือหุ้นราย
ย่อยจ านวน 3 ราย และภายหลังจากนัน้ ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยจ านวน 3 ราย จะโอนหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไปยงั KPNL เพื่อให้ KPNL ถือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 597,000,000 หุ้น    

การก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาท นัน้เป็นการก าหนดตามมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการที่
จะรับโอน ซึ่งได้แก่โครงการ S19 และโครงการ S28 จากการประเมินมูลค่าโครงการที่จะพฒันาที่ดินทัง้ใน
ส่วนของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็นโครงการคอนโดมี เนียม แล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้ รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเสี่ยงในการพฒันาโครงการ เช่น ความเสี่ยงจากปัจจยัตลาด ความเสี่ยง
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ความเสี่ยงจากโครงสร้างเงินทนุ โดยผลตอบแทนสอดคล้อง
กบัการพิจารณาลงทนุและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณา
ตามปกติของบริษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ในการประเมนิผลตอบแทนจากโครงการทัง้สอง คือ การพิจารณาก าไรสทุธิ
ของโครงการ  

 ทัง้นี  ้บริษัทฯ คาดการณ์มูลค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้านบาท และมูลค่าของโครงการ S28 
ประมาณ 5,100 ล้านบาท โดยที่มลูคา่โครงการคือประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายห้องชดุทัง้โครงการ 
ทัง้นีโ้ครงการทัง้สองได้รับสนิเช่ือโครงการ (Project finance) จากสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการ S19 โครงการ S28 

มูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้
จากโครงการ) 

2,600 ล้านบาท 5,100 ล้านบาท 

สดัสว่นสว่นได้เสยีในโครงการ ร้อยละ 51 ร้อยละ 100 

เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ* ระหวา่งปี 2565 - 2566 ระหวา่งปี 2566 - 2567 
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(หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงรายละเอียดและข้อมลูของโครงการในเชิงลกึได้ เช่น ก าไรสทุธิที่คาด
ว่าจะได้รับ หรือ ราคาขายที่คาดการณ์ต่อตารางเมตร เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถ
เผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบได้) 

 *ส าหรับมูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้จากโครงการ) และปีที่สามารถเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ 
หรือปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและคาดว่าจะมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้า นัน้เป็นการประมาณการจาก
ประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้หากมีเหตปัุจจยัส าคญัที่เปลีย่นแปลงไป  

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ก่อนการท ารายการ มูลค่าดงักล่าวผ่านการตกลงเจรจากัน
ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาอ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึง่จดัท าโดยอ้างอิงสมมตุิฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ
การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานท่ีส าคญัได้แก่ 
ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ย้อนหลงั 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดิน
ส าหรับการพัฒนาได้แล้วโดยพิจารณาจากสญัญาซือ้ขายที่ดิน และศักยภาพการเติบโตของรายได้ของ
บริษัทฯ รวมถึงก าไรในอนาคตของบริษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มลูคา่โครงการ เป็นต้น 

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

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีขนาดเท่ากับร้อยละ 10.49 ดงันัน้ เมื่อนบัรวมกับขนาดรายการได้มาในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ขนาดเท่ากับ ร้อยละ 27.19 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ เปิดเผย
สารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส่งหนงัสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน               
21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการส่ง
หนงัสอืสารสนเทศเวียนให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดในหนงัสือสารสนเทศ
ดงักล่าวตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

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

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

นอกจากนี ้เพื่อให้การเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ส าเร็จ จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ 
ตอ่เนื่องกบัการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ 
KPNL 

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

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

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

ทัง้นี ้ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญากับ KPNL เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ
บริษัท คาเซนอล จ ากดั โดยสญัญาดงักลา่วมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั ดังนี ้

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

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือประชุมผู้ ถือหุ้ นของ KPNL มีมติอนุมัติให้โอนทรัพย์สินของ 
KPNL แก่บริษัทฯ 

(4) จะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบหรือตกลงจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นในการเข้าท ารายการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของ KPNL ภายใต้สญัญาร่วมลงทนุท่ีมีอยูข่อง KPNL 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL รวมทัง้การมอบหมายให้ กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มีอ านาจพิจารณา
และด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สิน
ของ KPNL โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1   ผมมี  200,000 หุ้ น และเมื่อท่านส่งหนังสือเชิญประชุมท าให้ผมซื อ้หุ้ นอีก 
200,000 หุ้น เนื่องจากมัน่ใจว่าที่ดิน 2 แปลงนี ้จะท าก าไรให้กับบริษัทฯ ดงันัน้ 
หากจะมีการประชมุในเดือนเมษายนหน้า ขอให้บริษัทฯ จดัประชุมที่โรงแรมแถว
สขุมุวิทเพื่อจะได้ดวูา่บริษัทฯ สามารถซือ้ที่ดิน 2 แปลงดงักลา่วได้หรือไมใ่นเดือน
เมษายน เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์ทราบแล้ววา่ผู้ขายมีผู้ ถือหุ้นไมย่ินยอมให้ขาย
โดยหากบริษัทฯ สามารถซือ้ได้ผมจะมีความยินด ีแตห่ากการซือ้ขายไมส่ าเร็จอาจ
ท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลงได้  

คณุสถาพร  
อมรวรพกัตร์ 

ท่านผู้ ถือหุ้นอาจทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือจากเพื่อนๆ ของท่านผู้ ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตามเร่ืองดงักลา่วเป็นเร่ืองของทาง KPNL ซึง่ต้องเรียนวา่ในการประชุม
ในวนันี ้เป็นเร่ืองการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการของบริษัทฯ หากผู้ ถือหุ้น
ไม่มีมติอนุมัติ รายการดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้ โดยการเข้าท ารายการดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผลดีกบัทางบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุม              
ผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้หลังจากที่ผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยภายใน 5 วนันบัแต่ยื่นค าขอ 
ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเว้นแต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะแจ้งเป็นประการอื่น  
และหลงัจากนัน้ก็จะเป็นการด าเนินการตามที่ บริษัทฯ ได้ตกลงกบั KPNL 
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ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น1 
ค าถามที่ 1   

สืบเนื่องจากข่าวของหนงัสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ และ กรุงเทพธุรกิจ เก่ียวกับ
การกลา่วอ้างถึงความไม่โปร่งใสของการที่ KPNL ขายทรัพย์สนิ 4,000 ล้านบาท 
ให้บริษัทฯ  จึงขอเรียนถามคณะกรรมการเพื่อขอความชัดเจนเก่ียวกับข่าว
ดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นด้วย 

คณุมานิดา ซินเมอร์
แมน (“ที่ปรึกษา
กฎหมาย”) 

ขอเรียนผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. ขา่วทัง้หมดที่ลงหนงัสอืพิมพ์ต่างๆ นัน้ หากเทียบค าตอ่ค า จะพบวา่มาจาก
แหลง่ขา่วเดียวกนัทัง้หมด  

2. ข้อมูลที่ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ รับเร่ืองดังกล่าวแล้ว น่าจะคลาดเคลื่อน
เนื่องจากเร่ืองของ KPNL นัน้ไมเ่ก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ส านกังาน 
ก.ล.ต . เพราะ  KPNL เป็นบริษัทจ ากัด  ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

3. ส่วนเร่ืองความไม่โปร่งใสนัน้  ขอเรียนผู้ ถือหุ้นว่า ข้อเท็จจริงทัง้หมดเป็น
เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นของ KPNL ซึ่งถือหุ้ นจ านวน 1 หุ้ น ไม่พอใจกับมติของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งผู้ ถือหุ้ นรายอื่นซึ่งถือหุ้ นจ านวน 7,999,999 หุ้ น หรือ 
99.99 % ได้ลงมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการกบั บริษัทฯ  

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 2   

ขอทราบความจ าเป็นของบริษัทฯ ในการท ารายการซือ้สนิทรัพย์ของ KPNL  

ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรึกษาทางการเงินได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอนต้นแล้ว 
และปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ  

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 3   

บคุคลใดเป็นตวัแทนของ KPNL ในการเจรจาตอ่รองเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

ทีป่รึกษากฎหมาย วนันีเ้ป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สว่นค าถามข้างต้นนัน้เป็นเร่ืองของนติิ
บคุคลอื่นซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถก้าวลว่งไปให้ค าตอบได้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 4   

ขา่วเร่ืองข้อพิพาทจะมีผลกระทบตอ่การอนมุตัิของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
หรือไม ่ 

ที่ปรึกษากฎหมาย ไมม่ี 

                                                 
1 คณุเสริม ปิยโชติ ผู้ รับมอบฉนัทะ คณุวิเชาว์ พึง่สติ ผู้ ถือหุ้นจ านวน 7,000 หุ้น 
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ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 5   

จากการท่ี KPNL จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อยากทราบวา่ บริษัทฯ มี
แนวทางในการขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งไร 

ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ และอยู่
ใน website ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 6   

มีการโอนย้ายพนกังานของ KPNL มาเป็นพนกังานของบริษัทฯ หรือไม ่ 

ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดทัง้หมดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 7   

เหตใุดจงึจ่ายคา่ตอบแทนเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

ที่ปรึกษากฎหมาย ทัง้หมดเป็นการพิจารณาโดยรอบคอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับ
ค าแนะน าจากที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน และเร่ืองนีผ้่านการ
พิจารณาเบือ้งต้นจากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 8 

การซือ้ห้องชดุท่ียงัไมม่ีการโอนกรรมสทิธ์ิ 107 ห้องในโครงการ Diplomat 39 และ
ห้องชุดท่ียงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิ จ านวน 9 ห้องในโครงการ Diplomat Sathorn มี
ที่มาอยา่งไร และเหตใุดจึงไมม่ีการค านวณขนาดรายการ 

ที่ปรึกษา 
ทางการเงิน 
(คณุณฐพล  
มิ่งเมือง) 
 

ห้องชดุที่สร้างเสร็จแล้ว เป็นทรัพย์สนิหมนุเวียนที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ซึง่ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะไมต้่องน ามาค านวณขนาดรายการ โดย
เร่ืองนีบ้ริษัทฯ ได้หารือกับส านกังาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งการปฏิบัติ
ดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นซึ่งซือ้
สินทรัพย์ห้องชุดเพื่อน าไปขายต่อซึ่งเมื่อสามารถหาลูกค้ามาซือ้สินทรัพย์นีไ้ด้ 
บริษัท ก็จะบนัทกึเป็นรายได้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 9 

จากรายละเอียดการซือ้ห้องชุดที่สอบถามไปนัน้ ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกับความรับผิดชอบในการช าระหนีข้องโครงการดงักลา่วจ านวน 806 ล้าน 
และรวมถึงสาเหตทุี่บริษัทฯ จะต้องเข้ารับผิดชอบช าระหนีด้งักล่าว โดยจะสง่ผล
กระทบตอ่บริษัทฯ หรือไม ่อยา่งไร หรือจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

ที่ปรึกษาทาง 
การเงิน  
(คณุปิยะนนัท์  
โชติกลุธนชยั) 
 

ขอเรียนว่า ค าถามนีไ้ม่เก่ียวกับวาระที่บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาอนุมตัิอยู่ แต่เพื่อ
ความสบายใจของทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีสอบถาม ขอเรียนวา่ ในการคิดค านวณการได้มา
ซึง่สินทรัพย์ปกติ ก็จะพิจารณาสินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้อง โดยจะสะท้อนอยู่
ในราคาที่ซือ้สนิทรัพย์แตล่ะอยา่ง 
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ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 10 

การท่ีบริษัทฯ ซือ้ห้องชุดท่ียงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ คณะกรรมการได้ศึกษาแนว
ความเป็นไปได้เก่ียวกับแผนการขายห้องชุดดังกล่าว และจะสร้างผลก าไรให้
บริษัทฯ มากน้อยเพียงใด คุ้มกบัคา่ตอบแทนหรือไม่ 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

ค าถามนีไ้ม่เก่ียวกบัวาระที่บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาอนมุตัิอยู่  จึงขออนญุาตยกไป
ในวาระอื่นๆ ถ้ายังมีเวลาเหลือ เพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่านอื่น
ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พื่อท่ีจะท าการพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 11 

ในสารสนเทศของบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า 
Diplomat และ Capital ได้ จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันนีบุ้คคลใดเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

ปัจจบุนัเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วเป็นของ KPNL 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 12 

การอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวอยู่ในรูปแบบใด เหตุใดจึงไม่มี
คา่ตอบแทนในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

ที่ปรึกษากฎหมาย เร่ืองนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลง ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ ได้ห้องชุดและอาคาร จึงได้
สทิธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าส าหรับการพฒันาโครงการตอ่ไป 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 13 

บริษัทฯ เคยมีการประเมิณมูลค่าของเคร่ืองหมายการค้าว่าเคร่ืองหมายการค้า 
Diplomat และ Capital มีมลูคา่เทา่ไร 

ที่ปรึกษากฎหมาย ตามความเข้าใจนัน้ การตีมลูคา่ของเคร่ืองหมายการค้ายงัไมเ่คยมีการด าเนินการ
ในประเทศไทยมาก่อน 

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า วาระนีเ้ป็นวาระที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อย่างรอบคอบแล้ว เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงน าวาระนีม้าขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น  ซึ่ง
ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะเห็นชอบ หรือไมเ่ห็นชอบ  

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 14 

ส าหรับโครงการ S19 ซึง่ KPNL มีสว่นได้เสยีเพียงร้อยละ 51 บริษัทฯ ได้พิจารณา
แล้วหรือไมว่า่ผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 จะมีแนวทางบริหารจดัการบริษัทยอ่ย
ที่เป็นแนวทางเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ วางไว้หรือไม่ 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูทัง้หมดในสารสนเทศแล้ว  
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ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 15 

บริษัทฯ คาดวา่จะท ารายการโอนสนิทรัพย์ของ KPNL แล้วเสร็จเมื่อใด 

ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดปรากฏในเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสารสนเทศ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 16 

จากข่าวที่ได้สอบถามไปเบือ้งต้น ที่มีการฟ้องร้องเพื่อเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้ นของ KPNL ถ้าต่อมาภายหลังศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบอยา่งไร  

ที่ปรึกษากฎหมาย การฟอ้งร้องนัน้ไมม่ีผลกระทบกบับริษัทฯ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น 
ค าถามที่ 17 

ทราบว่าทางผู้ ถือหุ้นของ KPNL ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงับริษัทฯ ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เหตใุดบริษัทฯ จึงไมม่ีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ขอเรียนวา่คณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้รับเอกสารที่กลา่วอ้าง หากทา่นผู้
ถือหุ้นมีเอกสารดงักลา่ว กรุณามอบให้ทางบริษัทฯ ด้วย และขอเรียนทา่นผู้ ถือหุ้น
วา่ คณะกรรมการยงัไมไ่ด้รับเอกสารที่กลา่วอ้างจึงไมท่ราบว่าผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้นทา่นดงักลา่วหมายถึงสิง่ใด 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2 
ค าถามที่ 1   

การซือ้ที่ดินดงักลา่วด้วยเงินสด และการเพิ่มทนุมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
อยา่งไร สดัสว่นในการถือหุ้นจะน้อยลงหรือเพิ่มขึน้ 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

ผู้ ถือหุ้นทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยจะได้รับผลกระทบ โดยจะถูก
ลดสัดส่วนการถือหุ้ นลง (Dilute) ประมาณ 14.3% ซึ่งเท่ากับสัดส่วนที่ KPNL  
เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2 
ค าถามที่ 2   

จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นถืออยูจ่ะลดลงหรือไม ่ 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นถืออยูจ่ะมีจ านวนหุ้นเทา่เดิม ไมล่ดลง  

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 2 
ค าถามที่ 3   

ผู้ ถือหุ้นไมต้่องช าระเงินเพิ่มทนุอีก ใช่หรือไม่ 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องช าระเงินเพิ่มทนุอีก ในการเข้าท าธุรกรรมนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านจะถูก
ลดสดัส่วนการถือหุ้นลง แต่จ านวนหุ้นยงัเท่าเดิม และบริษัทฯ จะมีผู้ ถือหุ้นราย
ใหม่ที่สามารถเข้ามาท าประโยชน์ให้บริษัทฯ เพิ่มขึน้ และหวงัว่าจะสามารถสร้าง
มลูคา่ให้บริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในอนาคต  
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ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 3 
ค าถามที่ 1   

ขอเรียนถามว่า NAV ของบริษัทย่อยของ KPNL ที่บริษัทฯ เข้าซือ้เป็นเท่าไร เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมลูคา่เงินสดและหุ้นท่ีแลกไป 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

NAV นี ้น่าจะหมายถึง  Net Asset Value ซึ่งปกติอาจจะไม่ได้ใช้ในการขาย
กิจการ ในกรณีนีข้อเทียบเป็น NPV คือ  Net Present Value  ซึ่งเวลาบริษัทฯ ท า
การประเมิณมูลค่า Fair Value จะมีกระบวนการ คือ ในกรณีเข้าซือ้ที่ดินหรือ
โครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ โครงการที่ด าเนินการมาแล้วบางส่วน หรือ
ด าเนินการเกือบแล้วเสร็จ จะเป็นปกติของบริษัทฯ ที่จะต้องพิจารณาว่าน่าจะมี
รายได้เท่าไร มีต้นทุนเท่าไร มีก าไรเท่าไร และจะน าก าไรนัน้มาพิจารณาว่าอยู่
ในช่วงที่บริษัทฯ สนใจหรือไม่ โดยที่ โครงการ S18 และ S29 ก็ได้ผ่านการ
พิจารณาตามกระบวนการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยในรายการนีม้ีที่ปรึกษา
ทางการเงินเข้ามาช่วยในการพิจารณาด้วย ซึง่ปกติในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มกัจะ
พิจารณากันที่อตัราผลตอบแทนในรูปแบบของก าไรที่โครงการสามารถจะท าได้ 
อย่างไรก็ตามรายละเอียดของตวัเลข  เช่น ราคาที่ดิน ปกติจะเป็นความลบัทาง
การค้าของบริษัทฯ และปกติจะไม่มีการเปิดเผย แต่ที่ปรึกษาทางการเงินขอเรียน
วา่ กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามปกติแล้ว และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ได้รับอยูใ่นช่วงที่บริษัทฯ เห็นวา่เหมาะสม 

ถือหุ้นทา่นท่ี 3 
ค าถามที่ 2   

อตัราผลตอบแทนหรือก าไรที่เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
อยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่ 

คณุสถาพร  
อมรวรพกัตร์  

ปกติ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอตัราผลตอบแทน
อยูท่ี่ 13-15% ซึง่ใกล้เคียงกบั Industry Standard  

ถือหุ้นทา่นท่ี 4 
   

วาระนีเ้ป็นวาระซือ้ทรัพย์สนิของ KPNL แต่เหมือนกบัจะเป็นการร่วมทนุมากกว่า 
โดยขอสอบถาม 2 ประเด็น ดงันี ้

1. หลงัจากที่บริษัทฯ เข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ ต้องลงทนุเพิ่มหรือไม่ 

2. หลังจากที่ KPNL เข้ามาถือหุ้ นประมาณ 14.31% ทาง KPNL จะเป็น
เพียงผู้ ถือหุ้นธรรมดา โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับการบริหาร หรือจะเข้ามามีส่วน
ในการบริหารของบริษัทฯ และทิศทางจะเป็นอยา่งไร 

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คณุปิยะนนัท์ 
โชติกลุธนชยั) 
 

ขอตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ซือ้โครงการที่ยงัไม่แล้วเสร็จ โดยเป็นที่ดินเปล่า ดงันัน้
จึงต้องมีการลงทนุเพิ่ม ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวมีแหล่งเงินกู้ จากธนาคาร
มาแล้ว บริษัทฯ จึงไมต้่องด าเนินการกู้ ด้วยตนเอง  
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2. ในมุมของที่ปรึกษาทางการเงิน รายการดังกล่าวไม่เป็น Backdoor 
Listing หรือเป็นรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ 
เนื่ อ งจาก  KPNL จะ เข้ าม า ถื อหุ้ น  14.31% ในขณ ะที่  JS ASSET 
MANAGEMENT PTE. LTD. ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ ซึ่งปัจจุบนัถือ
หุ้นอยู่ 25% จะถูกลดสดัส่วนการถือหุ้นมาอยู่ที่ 21% ซึ่ง 21% ก็ยังห่าง
กบั 14% พอสมควร เพราะฉะนัน้ทาง JS ASSET MANAGEMENT PTE. 
LTD. ก็ยังคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ส าคัญที่ทาง
ส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาวา่เป็น Backdoor Listing  หรือไม ่

ในส่วนของบทบาทของ KPNL นัน้ เมื่อ KPNL เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้ นแล้ว 
KPNLจะสง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการ 2 ท่าน  โดยทางบริษัทฯ หวงัว่า 
KPNL ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนาน ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วมี
วิสยัทศัน์คล้ายกนักบับริษัทฯ  แต่มีกลุม่ลกูค้าที่ตา่งกนั นา่จะเป็นผลดีต่อ
บริษัทฯ  

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ขออนญุาตไม่นิยามว่าเป็นการ “ร่วมทนุ” หรือ “ไม่ร่วม
ทนุ” เนื่องจาก KPNL ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จริงๆ และบริษัทฯ ก็ได้รับ
สนิทรัพย์เพิ่มขึน้  

เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้กระบวนการ
โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่ เ ก่ียวข้อง โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย     1,777,521,086 92.6173 

ไมเ่ห็นด้วย 39,716,600 2.0694 

งดออกเสยีง   101,973,800 5.3133 
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บตัรเสยี   0 - 

รวม  1,919,211,486 100.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 26 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 264,090 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี ้
ทัง้สิน้จ านวน 279 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น 

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายสถาพร อมรวรพกัตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน  เพื่อ (1) ช าระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท า
รายการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL และ (2) รองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ซึง่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ (“RML-WB”) ตามที่จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่  4 และ วาระที่  5 นัน้  แต่ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะ
เพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและ
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายนัน้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  

ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯจึง
ต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957  บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
914,840,957 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 
(RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้
ท าการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ RML-W4 จ านวนทัง้สิน้ 893,853,790 หน่วย มีจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้
รองรับการใช้สิทธิจ านวนทัง้สิน้ 914,841,477 หุ้ น อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 
1.06076 หุ้ น และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 1.857 บาท รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้ท าการแจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ถึงกรณีการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด 
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(มหาชน)  (RML-W4) ที่ ComSec. 17/2561 เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการปรับสทิธิตามเง่ือนไข
ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 5.5 กรณีจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของ
บริษัทฯ และในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2561 ที่ผา่นมา มีผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ RML-W4 จ านวน 492 หน่วย มีจ านวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิจ านวน 520 หุ้ น ส่งผลให้มีจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 893,853,298 หน่วย และมีจ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ
คงเหลือจ านวน 914,840,957 หุ้น และปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ RML-W4 ดงักลา่วหมดอายลุงไปแล้ว
ตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงต้องท าการลดทุนจดทะเบียนในส่วนดงักล่าว โดยไม่รวมถึงหุ้น
สามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB จ านวนไม่เกิน 91,089,720 หุ้ น เนื่องจากหุ้ น
ดงักลา่วซึ่งเป็นหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายนัน้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้น  

ดงันัน้ ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จะมีสว่นต่างระหวา่งทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และทนุจด
ทะเบียน ช าระแล้วของบริษัทฯ อยู่ 91,089,720 หุ้ น ซึ่งเป็นหุ้ นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น RML-WB ตามรายละเอียดข้างต้น 

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

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

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

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

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

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
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ทัง้นี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ การลดทุนจดทะเบี ยนของบ ริษั ทฯ จ านวน  914,840,957 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
4,581,414,804 บาท  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยการตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทฯ และอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ข้างต้นทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้             
แตไ่มม่ีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี  ้โดย
มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  914,840,957  
บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847  บาท โดย
การตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทฯ จ านวน 914,840,957  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย     1,779,599,477 92.7256 

ไมเ่ห็นด้วย 36,304,209 1.8916 

งดออกเสยีง   103,307,800 5.3828 

บตัรเสยี   0 - 

รวม  1,919,211,486 100.0000 
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หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 0 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 0 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้
จ านวน 279 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น 

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายสถาพร อมรวรพักตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 601,688,520 บาท เพื่อ (1) ช าระเป็นสว่นหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการ
ลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL จ านวน 597,000,000 หุ้ น คิดเป็นจ านวนเงิน 597,000,000 บาท และ (2) 
รองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ RML-WB จ านวน 4,688,520 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 4,688,520 
บาท โดยแบง่ออกเป็น  

(1)  เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML-WB จ านวน 3,317,920 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 3,317,920 บาท 
เนื่องจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรของบริษัท ตามงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอตัรา 0.0313 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ 
ต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ  RML-WB ตามข้อก าหนดสิทธิของ 
RML – WB ข้อ 1.3.5 กลา่วคือ บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื่อ
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคัญแสดงสทิธิ 

(2)  ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML-WB ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
RML-WB ข้อ 1.3 (2) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ  RML-WB ที่แน่นอนได้ในขณะนี ้เนื่องจากในการค านวณราคา และอตัราการใช้สิทธิ
ใหมน่ัน้จะต้องค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีได้ก าหนดไว้เทา่กบัราคาเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 7 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถ
ค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่
บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงอตัราการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  RML-
WB ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากที่บริษัทฯ ได้มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บคุคล
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ในวงจ ากดัแล้ว ในการนี ้จึงได้ประมาณการหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสทิธิของ RML-WB 
อีกจ านวน 1,370,600 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 1,370,600 บาท  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 601,688,520 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวน 4,268,262,367 บาท 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุน ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

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

นอกจากนี ้จากการที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ  โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4.   “ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน   4,268,262,367 บาท (สี่พนัสองร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่น
สองพนัสามร้อยหกสบิเจ็ดบาทถ้วน) 

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

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

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

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
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ทัง้นี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 3,666,573,847 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวน 4,268,262,367 บาท มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 601,688,520 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ แตไ่มม่ี
ผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้โดยมติใน
วาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 601,688,520 บาท 
จากทนุจดทะเบียนจ านวน 3,666,573,847 บาท เป็นจ านวน 4,268,262,367  บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 601,688,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย     1,780,933,477 92.7951 

ไมเ่ห็นด้วย 36,304,209 1.8916 

งดออกเสยีง   101,973,800 5.3133 

บตัรเสยี   0 - 

รวม  1,919,211,486 100.0000 
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หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 0 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 0 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้
จ านวน 279 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพร อมรวรพกัตร์ เลขานกุารบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายสถาพร อมรวรพกัตร์ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ จากการที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 601,688,520 บาท 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ จ านวน 601,688,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน  597,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่บริษัท คาเซนอล จ ากดั เพื่อช าระเป็นสว่นหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทุน
ในทรัพย์สินของ KPNL (กิจการทัง้หมดของบริษัท คาเซนอล จ ากัด ซึ่งหมายถึง หุ้นสามญัของ
บริษัท พีราบลั จ ากดั และ บริษัท นาราเดล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท คาเซนอล จ ากดั ถือ
อยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัท พีราบลั จ ากดั เป็นเจ้าของโครงการ S19 
และ บริษัท นาราเดล จ ากดั เป็นเจ้าของโครงการ S28) โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี 1.80 
บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,074,600,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่ไมม่ีสว่นลดเกินกวา่ร้อย 10 จากราคาตลาดตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 

72/2558”) 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัท คาเซนอล จ ากดั ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ เพื่อช าระเป็นสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทนุในทรัพย์สนิของ 
KPNL และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้การท า EBT ดงันัน้ แม้บุคคลที่บริษัทฯ 
จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 597,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จะ
เป็นบริษัท คาเซนอล จ ากดั แตภ่ายใต้กระบวนการ EBT จะท าให้ KPNL จะเป็นผู้ได้รับหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วในวนัเดียวกนักบัวนัที่บริษัท คาเซนอล จ ากดั ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ  

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

ภายหลงัจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้KPNL จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 
597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31  ของทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุช าระแล้วในคราวนี ้

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

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

อนึง่ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลงั 7-15 วนัท าการ
ก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัท คาเซนอล จ ากัด KPNL (ภายหลงัจากที่รับ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ มาจากการท า EBT) จะไม่น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทัง้หมดออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้ นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  KPNL จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้
ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท คาเซนอล จ ากัด ได้ต่อเมื่อที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL และบริษัทฯ 
ได้รับอนมุตัิให้เข้าท ารายการตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว   



 

 

 

24 
 

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ปรากฎตาม
สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว   

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน  4,688,520 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วย
เหตทุี่ (1) ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีมติ
อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรของบริษัท ตามงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอตัรา 0.0313 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
บริษัทฯ ต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ  RML-WB ตามข้อก าหนด
สิทธิของ RML – WB ข้อ 1.3.5 กลา่วคือ บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการ
ใช้สทิธิ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้ของบริษัทฯ และ (2) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บริษัท คาเซนอล จ ากดั เพื่อ
ช าระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในข้อ 1) 
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  RML-WB ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ RML-WB 
ได้ในขณะนี ้เนื่องจากในการค านวณราคา และอตัราการใช้สิทธิใหม่นัน้จะต้องค านวณโดยใช้
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดไว้เท่ากบัราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีมีการตกลงซือ้ขาย
หุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  RML-
WB ข้อ 1.3 (2)) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถค านวณได้ ในการนี ้จึงได้ประมาณการหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  RML-WB ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
สามารถค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่
เสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงอตัราการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ RML-WB ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากที่บริษัทฯ ได้มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามัญที่
เสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว 

ทัง้นี  ้ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ             
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอ านาจพิจารณา
และด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบั การเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รวมทัง้เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

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

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

ในการนี  ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ                        
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 601,688,520 บาท มูลค่าที่ตราไว้              
หุ้ นละ 1 บาท โดย (1) จัดสรรจ านวน  597,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท           
คาเซนอล จ ากดั โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ 1.80 บาทต่อหุ้น และ (2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จ านวน 4,688,520 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ RML-WB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นได้ซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1   ในอนาคตข้างหน้า KPNL จะสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ จากการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้วขึน้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในอนาคตของบริษัทฯ ได้หรือไม่ 

ประธานฯ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน ดงันัน้ทกุคนสามารถซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 
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เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     1,780,933,477 98.0022 

ไมเ่ห็นด้วย 36,304,209 1.9978 

งดออกเสยีง   101,973,800 - 

บตัรเสยี   0 - 

รวม  1,817,237,686 100.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 0 ราย โดยมี
จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 0 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้
จ านวน 279 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้
ซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ี 1 
 

1. ตามข้อมูลจากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้วนัน้ ได้ระบุว่า
บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายด้านรายได้ธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มไว้ราว 
100 ล้านบาทต่อปีในอนาคต แต่ในเร่ืองทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ 
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เขียนว่า “สร้างรายได้จากธุรกิจประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มรวม 1,000 ล้านบาทต่อปี” จึงขอค าอธิบายถึงข้อความที่ไม่
สอดคล้องกนั 

2. ตามข้อมลูจากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้ว ในเร่ืองทิศทาง
และเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ก าหนดว่า 
“สร้างรายได้จากโครงการประเภทที่พักอาศัยราว 9,000 ล้านบาทต่อปี”      
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ซึง่ตรงนีห้มายความว่าเฉพาะปีที่ 5 จะได้รายได้ 9,000 ล้านบาท หรือทกุๆ 
ปีในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าจะได้ปีละ 9,000 ล้านบาท ถ้าเป็นลักษณะ
ตลอดระยะเวลา  5 ปี จะได้รายได้ปีละ  9,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะมี
รายได้ทัง้หมด 45,000 ล้านบาท แต่เมื่อมาพิจารณาแต่ละโครงการของ
บริษัทฯ จะเป็นดงันี ้

• โครงการ The Lofts อโศก รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ที่แล้วนัน้ เขียนว่ามูลค่าโครงการคือ 4,000 ล้านบาท แต่ในหน้า 
11 ของสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เขียนว่า 
โครงการ The Lofts อโศก มีมลูคา่โครงการประมาณ 3,168 ล้าน
บาท ซึง่สองตวัเลขนีไ้มต่รงกนั  

• โครงการ The Lofts สีลม ในหน้า 11 ของสารสนเทศการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เขียนว่า มีมูลค่าโครงการรวม  3,462 ล้าน
บาท  

• โครงการพฒันาพืน้ที่เช่าต่างๆ โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมที่
บริษัทฯ มีสดัสว่นอยู ่49% ถ้าดจูากรายงานการประชมุสามญั จะ
เข้าใจว่าเป็นโครงการที่ท าสญัญาร่วมทุนกับ Tokyo Tatemono 
Asia Pte. Ltd. สองโครงการที่ว่านีร้วมกันมูลค่าคือ  9,000 ล้าน 
แต่บริษัทฯ มีสัดส่วน 49%  ดังนัน้จะมีมูลค่าประมาณ  4,500 
ล้าน  

• โครงการ S19 และ โครงการ S28 โดย โครงการ S19 มูลค่า
โครงการคือ 2,600 ล้าน และโครงการ S28 มีมูลค่าโครงการ
ประมาณ 5,100 ล้าน  

ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าโครงการทัง้หมดจะได้ประมาณหมื่นล้านเศษๆ ไม่ถึง  
45,000 ล้าน จึงขอให้บริษัทฯ ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ประธานฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตัง้เป้าไว้ว่า ส าหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมี
รายได้ประมาณ  10,000 ล้านบาทต่อปี โดย 70% ของรายได้คาดว่าจะมาจาก
โครงการที่พกัอาศยั และอีก 30% จะมาจากรายได้ที่มาจากส่วนอื่นๆ เช่น รายได้
ประจ าที่มาจาก ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม Commercial Property และก็ยงัรวมถึง
ธุรกิจโรงแรมด้วย ซึ่งคิดเป็น รายได้ที่มาจากธุรกิจที่พกัอาศยัประมาณ 7,000 ล้าน
บาท และสว่นของธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 3,000 ล้าน ซึ่งรวมๆ กนัแล้วคาดวา่บริษัทฯ 
จะมีรายได้ประมาณ 10,000 ล้าน 
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คณุสถาพร  
อมรวรพกัตร์  
 

ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่  
1. โครงการ The Lofts อโศก  มลูค่าโครงการ ประมาณ 3,100 ล้าน แต่ขอเรียน

ว่าตอนที่บริษัทฯ บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้ว บริษัทฯ ได้มี
การบันทึกตามที่ได้มีการชีแ้จงตามที่ผู้ ถือหุ้ นสอบถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบ
ค าถามเป็นตัวเลขที่จ าง่าย เช่น 3,000 ล้าน 4,000 ล้าน ทัง้นี  ้มูลค่าของ
โครงการดงักลา่วอยู่ที่ประมาณ 3,168 ล้าน โดยค านวณจากราคาที่บริษัทฯ 
ขาย ณ วนันี ้ซึง่ปัจจบุนั บริษัทฯ ขาย ไปแล้ว 85%  และยงัไมไ่ด้ขายอีก 15% 
ซึง่หากบริษัทฯ ปรับราคาขายขึน้  มลูคา่ของโครงการก็จะเพิ่มขึน้ 

2. ในเร่ืองของการเป็น Business Partner กบั Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.
นัน้ ทางบริษัทฯ จะถือหุ้นอยู่ 51% โดยหากกล่าวถึงยอดขาย จะกล่าวจาก
มูลค่าโครงการทัง้ 100% แต่เนื่องจากตามมาตรฐานการบญัชี บริษัทฯ จะ
รับรู้โครงการดงักลา่วเป็นเหมือน Joint Venture Business โดยจะรับรู้รายได้
เป็น One Line เข้ามาส าหรับก าไรท่ีได้รับ โดยจะไมไ่ด้แสดงมลูคา่โครงการใน
งบการเงินของบริษัทฯ   

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น2 
ค าถามที่ 1 

สารสนเทศระบุว่าบริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินการลงทุนในสินทรัพย์ของ KPNL 
โดยไม่อยู่ภายใต้กระบวนการ EBT หากไม่ด าเนินการตาม EBT แล้ว ภาระภาษีที่
เกิดขึน้ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

คณุสถาพร  
อมรวรพกัตร์  

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการโดยใช้กระบวนการ EBT  

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 2 

จะมีการโอนย้ายพนกังานของ KPNL มาเป็นพนกังานของบริษัทฯ หรือไม ่

ที่ปรึกษากฎหมาย ในสารสนเทศก าหนดว่า พนกังานฝ่ายขาย พนกังานฝ่านการตลาด และพนกังาน
สนบัสนนุอื่นๆ ของ KPNL ที่ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ S19 และ S28 ยงัจะ
ปฏิบตัิงานในโครงการดงักลา่วเพื่อไมใ่ห้โครงการเกิดความลา่ช้าในการด าเนินธุรกิจ 
และสง่ผลให้โครงการประสบความส าเร็จตามที่คาดหวงัตอ่ไปตามที่ระบใุนเอกสาร
ที่สง่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 3 

ขอสอบถามเก่ียวกบัการฟอ้งร้องในเร่ืองของมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ KPNL ใน
เร่ืองการขายทรัพย์สนิให้กบับริษัทฯ  

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับข้อมลูดงักลา่ว จึงยงัไมส่ามารถให้ค าตอบได้ 

                                                 
2 คณุเสริม ปิยโชติ ผู้ รับมอบฉนัทะ คณุวิเชาว์ พึง่สติ ผู้ ถือหุ้นจ านวน 7,000 หุ้น 
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ผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น ค าถามที่ 4 

ในกรณีที่มีการไปฟ้องเพิกถอนว่าการด าเนินการขายทรัพย์สินของ KPNLเป็นไป
โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย มีข้อก าหนดให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบอยา่งไร 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย ไมม่ี 
 

คณุสถาพร  
อมรวรพกัตร์  
 

ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลจากทางตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัเร่ืองการฟอ้งร้อง จึงยงัไมส่ามารถให้ค าตอบได้  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเหน็หรือมีค าถามแล้ว ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วม
ประชมุ และปิดประชมุในเวลา 16.30 น. 

 

 

ลงช่ือ                           
         (นายลี เช เต็ก ไลโอเนล) 

       ประธานในที่ประชมุ 

 

 

 


