รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 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
เริ่มการประชุม
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และนายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริ ษัท
ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุ การฯ”) ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 ของบริ ษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการฯ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้ าร่วมประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้ าร่ วม
ประชุมเป็ นจานวนรวมทัง้ สิ ้น 218 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองจานวน 102 ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
จานวน 116 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,888,006,574 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 52.8042 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของ
บริ ษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ (หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น
3,575,484,127 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล

2.
3.
4.

นายระเฑียร ศรี มงคล
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
นายลี เช เชง เอเดรี ยน

5.

นายสถาพร อมรวรพักตร์

6.
7.

นางสาวนุช กัลยาวงศา
นายวรุณ วรวณิชชา

รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร /
เลขานุการบริ ษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายการบริ หารเงินบริ ษัท
และการควบรวมกิจการ
1

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ไพร์ มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
1.

นางสาวปิ ยะนันท์ โชติกลุ ธนชัย

2.

นายณฐพล มิ่งเมือง

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์ ) จากัด
1.

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

2.

นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด
1.

นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

2.

นางสาวพรรณิภา พันทับทิม

ก่อนเริ่ มการพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการ
้
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม

2.

การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูล ในแต่ละวาระ และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องการแสดงความเห็นหรื อซักถาม จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณี ที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้ ความคิดเห็นหรื อคาถามที่ไม่ตรงกับวาระ
ประธานฯ จะขอเสนอให้ แสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามใหม่ในวาระที่ 6 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

3.

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

4.

ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
•

การลงคะแนนเสียง สาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เ ห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน

•

การรวมผลคะแนน บริ ษั ท ฯ จะน าคะแนนเสีย งที่ ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสีย ง หัก ออกจากคะแนนเสีย ง
ทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้
ขอให้ เก็ บ บัต รลงคะแนนไว้ ก่ อ น และส่งคื น แก่ เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท ฯ หลังเสร็ จ สิ ้นการประชุม ทัง้ นี ้ การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บ
บัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
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•

ในการออกเสียงในวาระที่มีผ้ มู ีส่วนได้ เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้ เสียจะถูกตั ดออกจากคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ มีสทิ ธิออกเสียง
ทังนี
้ ้การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ เป็ นบัตรเสีย ให้ ถือว่าการลงคะแนนเป็ นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้

5.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตนได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม

6.

การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทาการลงคะแนน
เสียง

จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้
แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ในการประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นทีม่ ีสว่ นได้ เสียหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงตนว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 เนื่องจากได้ อา่ นข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่า KPNL มีข้อพิพาท รวมถึงการฟ้องร้ องดาเนินคดีตาม
มาตรา 353 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงมี การทาหนังสือถึ งตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัทฯ จะยังดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปหรื อไม่
ผู้ดาเนิน
รายการ

เนื่องจากคาถามนี ้เป็ นคาถามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง จึงขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นถามคาถามดังกล่าวในวาระสุดท้ ายคือวาระที่ 6 โดยบริ ษัทฯ จะตอบคาถามแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกคาถาม

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามทีไ่ ด้ ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ง
ได้ จัดให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้ จัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3

กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกทางหนึง่ ซึง่ ไม่ปรากฏ
ว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขแต่อย่างใด และสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งได้
จัดให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ จึ งเปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุม แสดงความคิ ด เห็ น และซัก ถามค าถามที่ เกี่ ย วกับ วาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ป ระชุมลงมติในวาระนี ้
โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี
2561 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ

คิดเป็ นร้ อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จานวน (เสียง)

1,813,554,587

99.9996

7,009

0.0004

105,385,800

-

0

-

1,918,947,396

100.0000

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 35 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 30,940,822 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมใน
วาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 253 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,918,947,396 หุ้น
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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
ประธานฯ มอบหมายให้ นาวสาวปิ ยะนันท์ โชติกลุ ธนชัย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดใน
วาระนี ้ต่อที่ประชุม
นาวสาวปิ ยะนันท์ โชติกุลธนชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งประกอบด้ วย (1) หุ้นสามัญของ บริ ษัท พีราบัล จากัด ที่เป็ นเจ้ าของโครงการ S19
ที่อ ยู่ระหว่างการพัฒ นา ซึ่งตัง้ อยู่บ นโฉนดเลขที่ 24160, 24161 เนื อ้ ที่ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน
8 ตารางวา ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนสุขมุ วิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุ งเทพมหานคร (“โครงการ S19”) และ
(2) หุ้นสามัญของ บริ ษัท นาราเดล จากัด ที่เป็ นเจ้ าของโครงการ S28 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึง่ ตังอยู
้ บ่ น
โฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ตังอยู
้ ่ที่ ถนนสุขุมวิท ซอย
28 คลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร (“โครงการ S28”) โดยการเข้ า ท ารายการลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ของ KPNL นัน้ KPNL ตกลงที่จะดาเนินการให้ บริ ษัท คาเซนอล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ KPNL
ถือหุ้นในจานวน ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โอนกิ จการทัง้ หมดของบริ ษัท คาเซนอล จากัด ให้ แก่
บริ ษั ทฯ ภายใต้ กระบวนการโอนกิ จการทัง้ หมด (Entire Business Transfer หรื อ EBT) (โปรดพิจารณา
“กิจการทัง้ หมดของบริ ษัท คาเซนอล จากัด ” ด้ านล่าง) โดยมูลค่าซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท คาเซนอล จากัด จะเท่ากับ 1,574,600,000 บาท และบริ ษัทฯ จะชาระค่าโอนกิจการด้ วย (1) เงินสด
จานวน 500,000,000 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ ว โดย
กาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ ้น 1,074,600,000 บาท (“รายการ
ลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL”) รวมเป็ นจานวน 1,574,600,000 บาท
กิจการทัง้ หมดของบริษัท คาเซนอล จากัด หมายถึง
1)

หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท พี ราบัล จ ากัด และบริ ษั ท นาราเดล จ ากัด ซึ่ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท
คาเซนอล จากัด ถืออยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

2)

บริ ษั ท พี ร าบัล จ ากั ด เป็ นเจ้ าของโครงการ S19 และบริ ษั ท นาราเดล จ ากั ด เป็ นเจ้ าของ
โครงการ S28

หมายเหตุ ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ล่า วข้ า งต้ น บริ ษั ท ย่ อ ยทัง้ 3 บริ ษั ท ของ KPNL จะ
ดาเนินการ ดังนี ้
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ลาดับที่ 1

ก่อนการโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท คาเซนอล จากัด ให้ แก่บริ ษัทฯ บริ ษัท พีราบัล
จ ากั ด และ บริ ษั ท นาราเดล จ ากั ด มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยจ านวน 3 ราย โดยบริ ษั ท
คาเซนอล จากัด จะซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
บริ ษัท พีราบัล จากัด และ บริ ษัท นาราเดล จากัด
จากผู้ถือ หุ้น รายย่อยจ านวน 3 ราย เพื่ อ ให้ บริ ษั ท คาเซนอล จากัด ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท
พีราบัล จากัด และ บริ ษัท นาราเดล จากัด จานวนร้ อยละ 100

ลาดับที่ 2

บริ ษัท คาเซนอล จากัด ซึ่งมี KPNL และผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวน 3 ราย จะรับโอนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และจะดาเนินการตามกระบวนการ EBT โดยการเลิกบริ ษัท
คาเซนอล จากัด และโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไปยัง KPNL และผู้ถือหุ้นราย
ย่อ ยจานวน 3 ราย และภายหลังจากนัน้ ผู้ถื อ หุ้น รายย่อยจ านวน 3 ราย จะโอนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไปยัง KPNL เพื่อให้ KPNL ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน 597,000,000 หุ้น

การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนรวม 1,574,600,000 บาท นันเป็
้ นการกาหนดตามมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่
จะรับโอน ซึ่งได้ แก่โครงการ S19 และโครงการ S28 จากการประเมินมูลค่าโครงการที่จะพัฒนาที่ดินทังใน
้
ส่ ว นของโครงการ S19 และ โครงการ S28 เป็ นโครงการคอนโดมี เนี ย ม แล้ วนั น้ บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ เช่น ความเสี่ยงจากปั จจัยตลาด ความเสี่ยง
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ความเสี่ยงจากโครงสร้ างเงินทุน โดยผลตอบแทนสอดคล้ อง
กับการพิจารณาลงทุนและการประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวทางพิจารณา
ตามปกติของบริ ษัทฯ โดยวิธีที่ใช้ ในการประเมินผลตอบแทนจากโครงการทังสอง
้ คือ การพิจารณากาไรสุทธิ
ของโครงการ
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ คาดการณ์ มูลค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้ านบาท และมูลค่า ของโครงการ S28
ประมาณ 5,100 ล้ านบาท โดยที่มลู ค่าโครงการคือประมาณการรายได้ จากการจาหน่ายห้ องชุดทังโครงการ
้
ทังนี
้ ้โครงการทังสองได้
้
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

มูล ค่ า โครงการ (ประมาณการรายได้
จากโครงการ)
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(หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถชี ้แจงรายละเอียดและข้ อมูลของโครงการในเชิงลึกได้ เช่น กาไรสุทธิที่คาด
ว่าจะได้ รับ หรื อ ราคาขายที่ค าดการณ์ ต่อ ตารางเมตร เนื่อ งจากเป็ นความลับ ทางธุรกิ จ ซึ่งไม่สามารถ
เผยแพร่ให้ สาธารณะรับทราบได้ )
*สาหรับมูลค่าโครงการ (ประมาณการรายได้ จากโครงการ) และปี ที่สามารถเริ่ มรับรู้ รายได้ จากโครงการ
หรื อ ปี ที่ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ และคาดว่า จะมี ก ารโอนห้ อ งชุ ด ให้ แ ก่ ลูก ค้ า นัน้ เป็ น การประมาณการจาก
ประสบการณ์ของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้ หากมีเหตุปัจจัยสาคัญที่เปลีย่ นแปลงไป
บริ ษัทฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัทฯ ก่อนการทารายการ มูลค่าดังกล่าวผ่านการตกลงเจรจากัน
ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ขาย โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึง่ จัดทาโดยอ้ างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและ
การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่
ผลการดาเนิ นงานในอดี ตของบริ ษั ท ฯ ย้ อนหลัง 3 ปี โครงการในอนาคตที่ บริ ษั ทฯ สามารถจัดหาที่ ดิ น
สาหรับการพัฒนาได้ แล้ วโดยพิจารณาจากสัญ ญาซื ้อขายที่ดิน และศักยภาพการเติบโตของรายได้ ของ
บริ ษัทฯ รวมถึงกาไรในอนาคตของบริ ษัทฯ โดยประมาณการจากคาดการณ์มลู ค่าโครงการ เป็ นต้ น
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 มิถุนายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 16.7 ตามเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุนที่บริ ษั ทจด
ทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ 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 าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการส่ง
หนังสือสารสนเทศเวียนให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุงรายละเอียดในหนังสือสารสนเทศ
ดังกล่าวตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
อย่างไรก็ดี แม้ มูลค่าของรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวจะไม่เข้ าข่ายที่บริ ษัทฯ จะต้ องนา
เรื่ องการเข้ าลงทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป และไม่จาต้ องต้ อง
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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
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ปรากฎตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL สาเร็ จ จึงนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิ จารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มี อานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้ รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
ต่อเนื่องกับการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สิน ของ
KPNL

(2)

เจรจา เข้ าทา ลงนามและแก้ ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อต่อเนื่องกับ
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 ษัท คาเซนอล จากัด 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
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(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

(4)

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

ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์ สินของ KPNL รวมทัง้ การมอบหมายให้ กรรมการผู้มี
อานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอานาจพิจารณา
และดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สิน
ของ KPNL โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ผู้ถือ
หุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ผมมี 200,000 หุ้ น และเมื่ อ ท่ า นส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ท าให้ ผมซื อ้ หุ้ นอี ก
200,000 หุ้น เนื่องจากมัน่ ใจว่าที่ดิน 2 แปลงนี ้ จะทากาไรให้ กับบริ ษัทฯ ดังนัน้
หากจะมีการประชุมในเดือนเมษายนหน้ า ขอให้ บริ ษัทฯ จัดประชุมที่โรงแรมแถว
สุขมุ วิทเพื่อจะได้ ดวู า่ บริ ษัทฯ สามารถซื ้อที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวได้ หรื อไม่ในเดือน
เมษายน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ วว่าผู้ขายมีผ้ ถู ือหุ้นไม่ยินยอมให้ ขาย
โดยหากบริ ษัทฯ สามารถซื ้อได้ ผมจะมีความยินดี แต่หากการซื ้อขายไม่สาเร็ จอาจ
ทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงได้

คุณสถาพร
อมรวรพักตร์

ท่านผู้ถือหุ้นอาจทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรื อจากเพื่ อนๆ ของท่านผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตามเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องของทาง KPNL ซึง่ ต้ องเรี ยนว่าในการประชุม
ในวันนี ้ เป็ นเรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ หากผู้ถือหุ้น
ไม่มีมติอนุมัติ รายการดังกล่าวก็ จะไม่เกิ ดขึน้ โดยการเข้ าทารายการดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นผลดีกบั ทางบริ ษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ หลังจากที่ ผ้ ูถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเข้ าท ารายการดังกล่า วเรี ย บร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ จะยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยภายใน 5 วันนับแต่ยื่นคาขอ
ให้ ถือว่าบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตเว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะแจ้ งเป็ นประการอื่น
และหลังจากนันก็
้ จะเป็ นการดาเนินการตามที่ บริ ษัทฯ ได้ ตกลงกับ KPNL
9

ผู้รับมอบฉันทะจาก สืบเนื่องจากข่าวของหนังสือพิมพ์ ผ้ จู ัดการออนไลน์ และ กรุ งเทพธุรกิจ เกี่ยวกับ
ผู้ถือหุ้น1
การกล่าวอ้ างถึงความไม่โปร่ งใสของการที่ KPNL ขายทรัพย์สนิ 4,000 ล้ านบาท
คาถามที่ 1
ให้ บ ริ ษั ท ฯ จึ ง ขอเรี ย นถามคณะกรรมการเพื่ อ ขอความชัด เจนเกี่ ย วกับ ข่า ว
ดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นด้ วย
คุณมานิดา ซินเมอร์ ขอเรี ยนผู้ถือหุ้น ดังนี ้
แมน (“ที่ปรึกษา
1. ข่าวทังหมดที
้
่ลงหนังสือพิมพ์ต่างๆ นัน้ หากเทียบคาต่อคา จะพบว่ามาจาก
กฎหมาย”)
แหล่งข่าวเดียวกันทังหมด
้
2. ข้ อ มูลที่ ว่า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ รั บ เรื่ อ งดังกล่า วแล้ ว น่ า จะคลาดเคลื่อ น
เนื่องจากเรื่ องของ KPNL นันไม่
้ เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน
ก.ล.ต. เพราะ KPNL เป็ นบริ ษั ท จ ากั ด ไม่ ไ ด้ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3. ส่วนเรื่ องความไม่โปร่ งใสนัน้ ขอเรี ยนผู้ถือหุ้นว่า ข้ อเท็จจริ งทัง้ หมดเป็ น
เรื่ อ งที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ของ KPNL ซึ่ งถื อ หุ้น จ านวน 1 หุ้น ไม่ พ อใจกับ มติ ข องที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ซึ่งผู้ถื อ หุ้น รายอื่ น ซึ่งถื อ หุ้น จ านวน 7,999,999 หุ้น หรื อ
99.99 % ได้ ลงมติอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการกับ บริ ษัทฯ
ผู้รับมอบฉันทะจาก ขอทราบความจาเป็ นของบริษัทฯ ในการทารายการซื ้อสินทรัพย์ของ KPNL
ผู้ถือหุ้น
คาถามที่ 2
ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรึ กษาทางการเงินได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตอนต้ นแล้ ว
และปรากฏตามสารสนเทศที่บริ ษัทฯ ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม
ผู้รับมอบฉันทะจาก บุคคลใดเป็ นตัวแทนของ KPNL ในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
ผู้ถือหุ้น
คาถามที่ 3
ทีป่ รึกษากฎหมาย วันนี ้เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ส่วนคาถามข้ างต้ นนันเป็
้ นเรื่ องของนิติ
บุคคลอื่นซึง่ บริษัทฯ ไม่สามารถก้ าวล่วงไปให้ คาตอบได้
ผู้รับมอบฉันทะจาก ข่าวเรื่ องข้ อพิพาทจะมีผลกระทบต่อการอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 4 หรื อไม่
ที่ปรึกษากฎหมาย
1

ไม่มี

คุณเสริ ม ปิ ยโชติ ผู้รับมอบฉันทะ คุณวิเชาว์ พึง่ สติ ผู้ถือหุ้นจานวน 7,000 หุ้น
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ผู้รับมอบฉันทะจาก จากการที่ KPNL จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อยากทราบว่า บริ ษัทฯ มี
ผู้ถือหุ้น
แนวทางในการขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างไร
คาถามที่ 5
ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และอยู่
ใน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้รับมอบฉันทะจาก มีการโอนย้ ายพนักงานของ KPNL มาเป็ นพนักงานของบริษัทฯ หรื อไม่
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 6
ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดทังหมดปรากฏตามสารสนเทศที
้
่บริ ษัทฯ ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
ผู้รับมอบฉันทะจาก เหตุใดจึงจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 7
ที่ปรึกษากฎหมาย ทัง้ หมดเป็ นการพิ จ ารณาโดยรอบคอบของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยได้ รั บ
คาแนะนาจากที่ปรึ กษากฎหมายและที่ปรึ กษาทางการเงิน และเรื่ องนี ้ผ่านการ
พิจารณาเบื ้องต้ นจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
ผู้รับมอบฉันทะจาก การซื ้อห้ องชุดที่ยงั ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ 107 ห้ องในโครงการ Diplomat 39 และ
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 8 ห้ องชุดที่ยงั ไม่ได้ โอนกรรมสิทธิ์ จานวน 9 ห้ องในโครงการ Diplomat Sathorn มี
ที่มาอย่างไร และเหตุใดจึงไม่มีการคานวณขนาดรายการ
ที่ปรึกษา
ทางการเงิน
(คุณณฐพล
มิ่งเมือง)

ห้ องชุดที่สร้ างเสร็ จแล้ ว เป็ นทรัพย์สนิ หมุนเวียนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ซึง่ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ต้องนามาคานวณขนาดรายการ โดย
เรื่ องนี ้บริ ษัทฯ ได้ หารื อกับสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งการปฏิบัติ
ดังกล่า วสอดคล้ อ งกับ การปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท พัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ซึ่ง ซื อ้
สินทรัพ ย์ ห้องชุดเพื่อนาไปขายต่อซึ่งเมื่อสามารถหาลูกค้ ามาซือ้ สินทรั พย์ นีไ้ ด้
บริ ษัท ก็จะบันทึกเป็ นรายได้

ผู้รับมอบฉันทะจาก จากรายละเอียดการซื ้อห้ องชุดที่สอบถามไปนัน้ ขอให้ บริ ษัทฯ อธิบายเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการชาระหนี ้ของโครงการดังกล่าวจานวน 806 ล้ าน
คาถามที่ 9
และรวมถึงสาเหตุที่บริ ษัทฯ จะต้ องเข้ ารับผิดชอบชาระหนี ้ดังกล่าว โดยจะส่งผล
กระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร หรื อจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ อย่างไร
ที่ปรึกษาทาง
การเงิน
(คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

ขอเรี ยนว่า คาถามนี ้ไม่เกี่ยวกับวาระที่บริ ษัทฯ กาลังพิจารณาอนุมตั ิอยู่ แต่เพื่อ
ความสบายใจของท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถาม ขอเรี ยนว่า ในการคิดคานวณการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ปกติ ก็จะพิจารณาสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ อง โดยจะสะท้ อนอยู่
ในราคาที่ซื ้อสินทรัพย์แต่ละอย่าง
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ผู้รับมอบฉันทะจาก การที่บริ ษัทฯ ซื ้อห้ องชุดที่ยงั ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ คณะกรรมการได้ ศึกษาแนว
ผู้ถือหุ้น
ความเป็ น ไปได้ เกี่ ยวกับ แผนการขายห้ อ งชุดดังกล่าว และจะสร้ างผลกาไรให้
คาถามที่ 10
บริ ษัทฯ มากน้ อยเพียงใด คุ้มกับค่าตอบแทนหรื อไม่
ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

คาถามนี ้ไม่เกี่ยวกับวาระที่บริ ษัทฯ กาลังพิจารณาอนุมตั ิอยู่ จึงขออนุญาตยกไป
ในวาระอื่น ๆ ถ้ ายังมี เวลาเหลือ เพื่ อที่ จะได้ เปิ ด โอกาสให้ ท่านผู้ถือ หุ้น ท่านอื่ น
ซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้เพื่อที่จะทาการพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

ผู้รับมอบฉันทะจาก ในสารสนเทศของบริ ษั ท ฯ กล่ า วว่ า บริ ษั ท ฯ สามารถใช้ เครื่ อ งหมายการค้ า
ผู้ถือหุ้น
Diplomat และ Capital ได้ จึ ง ขอสอบถามว่า ปั จ จุ บัน นี บ้ ุค คลใดเป็ น เจ้ าของ
คาถามที่ 11
เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

ปั จจุบนั เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวเป็ นของ KPNL

ผู้รับมอบฉันทะจาก การอนุญ าตให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่า วอยู่ในรู ป แบบใด เหตุใดจึงไม่ มี
ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
คาถามที่ 12
ที่ปรึกษากฎหมาย เรื่ องนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลง ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทฯ ได้ ห้องชุดและอาคาร จึงได้
สิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าสาหรับการพัฒนาโครงการต่อไป
ผู้รับมอบฉันทะจาก บริ ษัทฯ เคยมีการประเมิณมูลค่าของเครื่ องหมายการค้ าว่าเครื่ องหมายการค้ า
ผู้ถือหุ้น
Diplomat และ Capital มีมลู ค่าเท่าไร
คาถามที่ 13
ที่ปรึกษากฎหมาย ตามความเข้ าใจนัน้ การตีมลู ค่าของเครื่ องหมายการค้ ายังไม่เคยมีการดาเนินการ
ในประเทศไทยมาก่อน
อย่างไรก็ ตาม ขอเรี ย นว่า วาระนี เ้ ป็ นวาระที่ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจารณา
อย่างรอบคอบแล้ ว เพื่อให้ เป็ นตามกฎหมายและประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทฯ จึงนาวาระนี ้มาขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะเห็นชอบ หรื อไม่เห็นชอบ
ผู้รับมอบฉันทะจาก สาหรับโครงการ S19 ซึง่ KPNL มีสว่ นได้ เสียเพียงร้ อยละ 51 บริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
ผู้ถือหุ้น
แล้ วหรื อไม่วา่ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 จะมีแนวทางบริ หารจัดการบริ ษัทย่อย
คาถามที่ 14
ที่เป็ นแนวทางเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ วางไว้ หรื อไม่
ที่ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทังหมดในสารสนเทศแล้
้
ว
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ผู้รับมอบฉันทะจาก บริ ษัทฯ คาดว่าจะทารายการโอนสินทรัพย์ของ KPNL แล้ วเสร็ จเมื่อใด
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 15
ที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดปรากฏในเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสารสนเทศ
ผู้รับมอบฉันทะจาก จากข่าวที่ได้ สอบถามไปเบื ้องต้ น ที่มีการฟ้องร้ องเพื่อเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือ
ผู้ถือหุ้น
หุ้น ของ KPNL ถ้ าต่ อ มาภายหลัง ศาลมี ค าพิ พ ากษาให้ เพิ ก ถอนมติ ดัง กล่า ว
คาถามที่ 16
คณะกรรมการบริ ษัทจะรับผิดชอบอย่างไร
ที่ปรึกษากฎหมาย

การฟ้องร้ องนันไม่
้ มีผลกระทบกับบริ ษัทฯ

ผู้รับมอบฉันทะจาก ทราบว่าทางผู้ถือหุ้นของ KPNL ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังบริ ษัทฯ สานักงาน ก.ล.ต.
ผู้ถือหุ้น
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตุใดบริ ษัทฯ จึงไม่มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คาถามที่ 17
ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าคณะกรรมการบริ ษัทยังไม่ได้ รับเอกสารที่กล่าวอ้ าง หากท่านผู้
ถือหุ้นมีเอกสารดังกล่าว กรุณามอบให้ ทางบริ ษัทฯ ด้ วย และขอเรี ยนท่านผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการยังไม่ได้ รับเอกสารที่กล่าวอ้ างจึงไม่ทราบว่า ผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวหมายถึงสิง่ ใด
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2
คาถามที่ 1

การซื ้อที่ดินดังกล่าวด้ วยเงินสด และการเพิ่มทุนมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
อย่างไร สัดส่วนในการถือหุ้นจะน้ อยลงหรื อเพิ่มขึ ้น

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่ หรื อรายย่อยจะได้ รับผลกระทบ โดยจะถูก
ลดสัด ส่วนการถื อหุ้น ลง (Dilute) ประมาณ 14.3% ซึ่งเท่ากับ สัด ส่ว นที่ KPNL
เข้ ามาถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2
คาถามที่ 2
ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

จานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยูจ่ ะลดลงหรื อไม่

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2
คาถามที่ 3
ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชาระเงินเพิ่มทุนอีก ใช่หรื อไม่

จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละท่านถืออยูจ่ ะมีจานวนหุ้นเท่าเดิม ไม่ลดลง

ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชาระเงินเพิ่มทุนอีก ในการเข้ าทาธุรกรรมนี ้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะถูก
ลดสัดส่วนการถื อหุ้นลง แต่จานวนหุ้นยังเท่าเดิม และบริ ษัทฯ จะมีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหม่ที่สามารถเข้ ามาทาประโยชน์ให้ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น และหวังว่าจะสามารถสร้ าง
มูลค่าให้ บริ ษัทฯ เพิ่มเติมได้ ในอนาคต
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ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3
คาถามที่ 1

ขอเรี ยนถามว่า NAV ของบริ ษัทย่อยของ KPNL ที่บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อเป็ นเท่าไร เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าเงินสดและหุ้นที่แลกไป

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

NAV นี ้ น่ า จะหมายถึ ง Net Asset Value ซึ่ ง ปกติ อ าจจะไม่ ได้ ใช้ ในการขาย
กิจการ ในกรณีนี ้ขอเทียบเป็ น NPV คือ Net Present Value ซึ่งเวลาบริ ษัทฯ ทา
การประเมิ ณ มูลค่า Fair Value จะมี กระบวนการ คื อ ในกรณี เข้ าซือ้ ที่ ดิ น หรื อ
โครงการ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการใหม่ โครงการที่ดาเนินการมาแล้ วบางส่วน หรื อ
ดาเนินการเกือบแล้ วเสร็ จ จะเป็ นปกติของบริ ษัทฯ ที่จะต้ องพิจารณาว่าน่าจะมี
รายได้ เท่าไร มีต้นทุนเท่าไร มีกาไรเท่าไร และจะนากาไรนัน้ มาพิจารณาว่าอยู่
ในช่ ว งที่ บ ริ ษั ท ฯ สนใจหรื อ ไม่ โดยที่ โครงการ S18 และ S29 ก็ ไ ด้ ผ่ า นการ
พิ จ ารณาตามกระบวนการดังกล่าวเช่ น เดี ย วกัน โดยในรายการนี ม้ ี ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินเข้ ามาช่วยในการพิจารณาด้ วย ซึง่ ปกติในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มกั จะ
พิจารณากันที่อตั ราผลตอบแทนในรู ปแบบของกาไรที่โครงการสามารถจะทาได้
อย่างไรก็ตามรายละเอียดของตัวเลข เช่น ราคาที่ดิน ปกติจะเป็ นความลับทาง
การค้ าของบริ ษัทฯ และปกติจะไม่มีการเปิ ดเผย แต่ที่ปรึ กษาทางการเงินขอเรี ยน
ว่า กระบวนการพิจารณาเป็ นไปตามปกติแล้ ว และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้ รับอยูใ่ นช่วงที่บริ ษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

ถือหุ้นท่านที่ 3
คาถามที่ 2

อัตราผลตอบแทนหรื อกาไรที่เป็ นมาตรฐานของบริ ษัทฯ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
อยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่

คุณสถาพร
อมรวรพักตร์

ปกติ บริ ษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอตั ราผลตอบแทน
อยูท่ ี่ 13-15% ซึง่ ใกล้ เคียงกับ Industry Standard

ถือหุ้นท่านที่ 4

วาระนี ้เป็ นวาระซื ้อทรัพย์สนิ ของ KPNL แต่เหมือนกับจะเป็ นการร่ วมทุนมากกว่า
โดยขอสอบถาม 2 ประเด็น ดังนี ้

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน (คุณปิ ยะนันท์
โชติกลุ ธนชัย)

1.

หลังจากที่บริ ษัทฯ เข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ ต้ องลงทุนเพิ่มหรื อไม่

2.

หลัง จากที่ KPNL เข้ า มาถื อ หุ้น ประมาณ 14.31% ทาง KPNL จะเป็ น
เพียงผู้ถือหุ้นธรรมดา โดยไม่ย่งุ เกี่ยวกับการบริ หาร หรื อจะเข้ ามามีส่วน
ในการบริ หารของบริ ษัทฯ และทิศทางจะเป็ นอย่างไร

ขอตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1.

เนื่องจากบริ ษัทฯ ซื ้อโครงการที่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ โดยเป็ นที่ดินเปล่า ดังนัน้
จึงต้ องมีการลงทุนเพิ่ม ทังนี
้ ้ โครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินกู้จากธนาคาร
มาแล้ ว บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องดาเนินการกู้ด้วยตนเอง
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2.

ในมุ ม ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น รายการดัง กล่ า วไม่ เป็ น Backdoor
Listing หรื อเป็ นรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่
เนื่ อ งจาก KPNL จะเข้ าม าถื อ หุ้ น 14.31% ใน ขณ ะที่ JS ASSET
MANAGEMENT PTE. LTD. ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ ซึ่งปั จจุบนั ถือ
หุ้นอยู่ 25% จะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นมาอยู่ที่ 21% ซึ่ง 21% ก็ยังห่าง
กับ 14% พอสมควร เพราะฉะนันทาง
้
JS ASSET MANAGEMENT PTE.
LTD. ก็ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่สุด ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ สาคัญ ที่ทาง
สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาว่าเป็ น Backdoor Listing หรื อไม่
ในส่วนของบทบาทของ KPNL นัน้ เมื่ อ KPNL เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้น แล้ ว
KPNLจะส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการ 2 ท่าน โดยทางบริ ษัทฯ หวังว่า
KPNL ซึ่งมีป ระสบการณ์ ยาวนาน ในธุรกิ จด้ านอสังหาริ มทรัพ ย์ แล้ วมี
วิสยั ทัศน์คล้ ายกันกับบริ ษัทฯ แต่มีกลุม่ ลูกค้ าที่ตา่ งกัน น่าจะเป็ นผลดีต่อ
บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ขออนุญาตไม่นิยามว่าเป็ นการ “ร่ วมทุน” หรื อ “ไม่ร่วม
ทุน” เนื่องจาก KPNL ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จริ งๆ และบริ ษัทฯ ก็ได้ รับ
สินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้ กระบวนการ
โอนกิ จ การทั ง้ หมด (Entire Business Transfer) และการเข้ าลงนามในสั ญ ญ าที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

1,777,521,086

92.6173

ไม่เห็นด้ วย

39,716,600

2.0694

งดออกเสียง

101,973,800

5.3133
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บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ

วาระที่ 3

0

-

1,919,211,486

100.0000

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 26 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 264,090 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้
ทังสิ
้ ้นจานวน 279 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น

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
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติก ารออกและจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ (1) ช าระเป็ น ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าท า
รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL และ (2) รองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ซึง่ ออกและเสนอขายให้ แก่ กรรมการ และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ (“RML-WB”) ตามที่จะเสนอ
ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 นั น้ แต่ เ นื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 136 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดไว้ ว่า บริ ษัทจะ
เพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นได้ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและ
ได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่ กรณีห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายนันเป็
้ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ได้ ตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทฯจึง
ต้ 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
(RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้
ทาการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ RML-W4 จานวนทังสิ
้ ้น 893,853,790 หน่วย มีจานวนหุ้นที่จัดสรรไว้
รองรับการใช้ สิทธิ จานวนทัง้ สิ ้น 914,841,477 หุ้น อัตราการใช้ สิทธิ อยู่ที่ 1 หน่วยใบสาคัญ แสดงสิทธิ ต่อ
1.06076 หุ้น และราคาการใช้ สิทธิ อยู่ที่ 1.857 บาท รายละเอีย ดตามที่ บ ริ ษั ทฯ ได้ ท าการแจ้ งต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ถึงกรณี การปรับสิทธิ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด
16

(มหาชน) (RML-W4) ที่ ComSec. 17/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยเป็ นการปรับสิทธิตามเงื่อนไข
ในข้ อกาหนดสิทธิข้อ 5.5 กรณีจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของ
บริ ษัทฯ และในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 ที่ผา่ นมา มีผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ RML-W4 จานวน 492 หน่วย มีจานวนหุ้นที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ จานวน 520 หุ้น ส่งผลให้ มีจานวน
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ จานวน 893,853,298 หน่วย และมี จานวนหุ้น ที่ รองรั บ การใช้ สิท ธิ
คงเหลือจานวน 914,840,957 หุ้น และปั จจุบนั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-W4 ดังกล่าวหมดอายุลงไปแล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถุนายน 2561 บริ ษัทฯ จึงต้ องทาการลดทุนจดทะเบียนในส่วนดังกล่าว โดยไม่รวมถึงหุ้น
สามัญ ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ RML-WB จ านวนไม่ เกิ น 91,089,720 หุ้น เนื่ อ งจากหุ้ น
ดังกล่าวซึ่งเป็ นหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายนันเป็
้ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ดังนัน้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จะมีสว่ นต่างระหว่างทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และทุนจด
ทะเบี ยน ช าระแล้ วของบริ ษั ทฯ อยู่ 91,089,720 หุ้น ซึ่งเป็ น หุ้น ที่ อ อกไว้ เพื่ อ รองรั บ หุ้น กู้แปลงสภาพหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น RML-WB ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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:
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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
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณา
อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ทฯ จ านวน 914,840,957 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
4,581,414,804 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ข้ างต้ นทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ จึ งเปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุม แสดงความคิ ด เห็ น และซัก ถามค าถามที่ เกี่ ย วกับ วาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดย
มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 914,840,957
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,581,414,804 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท โดย
การตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 914,840,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

1,779,599,477

92.7256

ไม่เห็นด้ วย

36,304,209

1.8916

งดออกเสียง

103,307,800

5.3828

0

-

1,919,211,486

100.0000

บัตรเสีย
รวม
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หมายเหตุ

วาระที่ 4

ในวาระนีม้ ี ผ้ ถู ื อหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มขึน้ จานวน 0 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 0 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น
จานวน 279 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น

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
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 601,688,520 บาท เพื่อ (1) ชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการ
ลงทุนในทรั พย์ สินของ KPNL จานวน 597,000,000 หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 597,000,000 บาท และ (2)
รองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB จานวน 4,688,520 หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 4,688,520
บาท โดยแบ่งออกเป็ น
(1)

(2)

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML-WB จานวน 3,317,920 หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 3,317,920 บาท
เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัท ตามงบแสดงฐานะการเงินของ
บริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.0313 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ
ต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ของ RML-WB ตามข้ อกาหนดสิทธิ ของ
RML – WB ข้ อ 1.3.5 กล่าวคือ บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อ
บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ
สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประมาณการหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของ RML-WB ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
RML-WB ข้ อ 1.3 (2) ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ RML-WB ที่แน่นอนได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากในการคานวณราคา และอัตราการใช้ สิทธิ
ใหม่นนจะต้
ั ้ องคานวณโดยใช้ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ได้ กาหนดไว้ เท่ากับราคาเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ จะสามารถ
คานวณราคาการใช้ สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ในวันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่
บุคคลในวงจากัด ซึ่งบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบถึงอัตราการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RMLWB ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คล
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ในวงจากัดแล้ ว ในการนี ้ จึงได้ ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML-WB
อีกจานวน 1,370,600 หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 1,370,600 บาท
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 601,688,520 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นจานวน 4,268,262,367 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รายละเอียดเกี่ ยวกับการเพิ่มทุน ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
อนึง่ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ 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 ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB
ตามข้ อ 1.3 (2) เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 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
“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

( - )”
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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
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ การเพิ่ มทุนจดทะเบีย นของบริ ษั ทฯ อีก จานวน 601,688,520 บาท จากทุนจดทะเบีย น
จานวน 3,666,573,847 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นจานวน 4,268,262,367 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 601,688,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และ
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติใน
วาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ีประชุม ประชุมพิจารณาแล้ ว มีอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน 601,688,520 บาท
จากทุนจดทะเบียนจานวน 3,666,573,847 บาท เป็ นจานวน 4,268,262,367 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 601,688,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ นทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

1,780,933,477

92.7951

ไม่เห็นด้ วย

36,304,209

1.8916

งดออกเสียง

101,973,800

5.3133

0

-

1,919,211,486

100.0000

บัตรเสีย
รวม
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หมายเหตุ

วาระที่ 5

ในวาระนีม้ ี ผ้ ถู ื อหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มขึน้ จานวน 0 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 0 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น
จานวน 279 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริ ษัทฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 601,688,520 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ 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 ษัท คาเซนอล จากัด เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุน
ในทรัพย์สินของ KPNL (กิจการทังหมดของบริ
้
ษัท คาเซนอล จากัด ซึ่งหมายถึง หุ้นสามัญของ
บริ ษัท พีราบัล จากัด และ บริ ษัท นาราเดล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท คาเซนอล จากัด ถือ
อยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัท พีราบัล จากัด เป็ นเจ้ าของโครงการ S19
และ บริ ษัท นาราเดล จากัด เป็ นเจ้ าของโครงการ S28) โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80
บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ ้น 1,074,600,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถื อ เป็ นการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีสว่ นลดเกินกว่าร้ อย 10 จากราคาตลาดตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญ าตให้ บริ ษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558”)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัท คาเซนอล จากัด ข้ างต้ นเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ เพื่อชาระเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
KPNL และเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้ การทา EBT ดังนัน้ แม้ บุคคลที่บริ ษัทฯ
จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จะ
เป็ นบริ ษัท คาเซนอล จากัด แต่ภายใต้ กระบวนการ EBT จะทาให้ KPNL จะเป็ นผู้ได้ รับหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวนดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่บริ ษัท คาเซนอล จากัด ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ
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
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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
ภายหลังจากการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุนนี ้ KPNL จะเข้ ามาเป็ น ผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ท ฯ จานวน
597,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของทุนชาระแล้ วของ
บริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ วในคราวนี ้
อนึ่ง ในการกาหนดราคาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น เป็ นการ
เสนอขายหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุน ในราคาที่ ไม่ มี ส่ว นลดจากราคาตลาดตามที่ ก าหนดในประกาศ
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 หนักของหุ้นสามัญของบริ 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)
อนึง่ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดย้ อนหลัง 7-15 วันทาการ
ก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บริ ษัท คาเซนอล จากัด 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 จะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัท คาเซนอล จากัด ได้ ต่อเมื่อที่
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL และบริ ษัทฯ
ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
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รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด ปรากฎตาม
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 4,688,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วย
เหตุที่ (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัท ตามงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.0313 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของ RML-WB ตามข้ อกาหนด
สิทธิของ RML – WB ข้ อ 1.3.5 กล่าวคือ บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการ
ใช้ สทิ ธิ เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ ของบริ ษัทฯ และ (2) บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บริ ษัท คาเซนอล จากัด เพื่อ
ชาระเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในข้ อ 1)
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RML-WB
ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากในการคานวณราคา และอัตราการใช้ สิทธิ ใหม่นนั ้ จะต้ องคานวณโดยใช้
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ได้ กาหนดไว้ เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่มีการตกลงซื ้อขาย
หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ RMLWB ข้ อ 1.3 (2)) ซึ่งปั จจุบัน บริ ษั ทฯ ยังไม่สามารถคานวณได้ ในการนี ้ จึงได้ ประมาณการหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ RML-WB ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะ
สามารถคานวณราคาการใช้ สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ในวันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญ ที่
เสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบถึงอัตราการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ RML-WB ไปยังตลาดหลักทรัพย์ ฯ หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญ ที่
เสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัดแล้ ว

ทัง้ นี ้ ขอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นเพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติม อบหมายให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอานาจพิจารณา
และดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทังจ
้ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคา
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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

(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
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ควรให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 601,688,520 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้น ละ 1 บาท โดย (1) จัด สรรจ านวน 597,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
คาเซนอล จากัด โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.80 บาทต่อหุ้น และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ จานวน 4,688,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ RML-WB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นได้ ซกั ถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ในอนาคตข้ างหน้ า KPNL จะสามารถสะสมหุ้นของบริ ษัทฯ จากการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ วขึ ้นเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอนาคตของบริษัทฯ ได้ หรื อไม่

ประธานฯ

เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทมหาชน ดังนันทุ
้ กคนสามารถซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ประชุมพิจารณาแล้ ว มีอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

1,780,933,477

98.0022

ไม่เห็นด้ วย

36,304,209

1.9978

งดออกเสียง

101,973,800

-

0

-

1,817,237,686

100.0000

บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ

วาระที่ 6

คิดเป็ นร้ อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ในวาระนีม้ ี ผ้ ถู ื อหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มขึน้ จานวน 0 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 0 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น
จานวน 279 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,919,211,486 หุ้น

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
ซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

1.

2.

ตามข้ อมูลจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่แล้ วนัน้ ได้ ระบุว่า
บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าหมายด้ านรายได้ ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่ องดื่มไว้ ราว
100 ล้ านบาทต่อปี ในอนาคต แต่ในเรื่ องทิศทางและเป้าหมายของบริ ษัทฯ
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า เขียนว่า “สร้ างรายได้ จากธุรกิจประเภทอาหาร
และเครื่ องดื่มรวม 1,000 ล้ านบาทต่อปี ” จึงขอคาอธิ บายถึงข้ อความที่ไม่
สอดคล้ องกัน
ตามข้ อมูลจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่แล้ ว ในเรื่ องทิศทาง
และเป้าหมายของบริ ษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า บริ ษัทฯ กาหนดว่า
“สร้ างรายได้ จากโครงการประเภทที่พักอาศัยราว 9,000 ล้ านบาทต่อปี ”
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ประธานฯ

ซึง่ ตรงนี ้หมายความว่าเฉพาะปี ที่ 5 จะได้ รายได้ 9,000 ล้ านบาท หรื อทุกๆ
ปี ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ าจะได้ ปี ละ 9,000 ล้ า นบาท ถ้ าเป็ นลัก ษณะ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี จะได้ ร ายได้ ปี ล ะ 9,000 ล้ า นบาท บริ ษั ท ฯ จะมี
รายได้ ทงั ้ หมด 45,000 ล้ านบาท แต่เมื่อมาพิ จารณาแต่ละโครงการของ
บริ ษัทฯ จะเป็ นดังนี ้
• โครงการ The Lofts อโศก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่แล้ วนัน้ เขียนว่ามูลค่าโครงการคือ 4,000 ล้ านบาท แต่ในหน้ า
11 ของสารสนเทศการได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ เขี ย นว่า
โครงการ The Lofts อโศก มีมลู ค่าโครงการประมาณ 3,168 ล้ าน
บาท ซึง่ สองตัวเลขนี ้ไม่ตรงกัน
• โครงการ The Lofts สีลม ในหน้ า 11 ของสารสนเทศการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ เขียนว่า มีมูลค่าโครงการรวม 3,462 ล้ าน
บาท
• โครงการพัฒ นาพืน้ ที่เช่าต่างๆ โครงการพัฒนาคอนโดมิเนี ยมที่
บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนอยู่ 49% ถ้ าดูจากรายงานการประชุมสามัญ จะ
เข้ าใจว่าเป็ นโครงการที่ทาสัญ ญาร่ วมทุนกับ Tokyo Tatemono
Asia Pte. Ltd. สองโครงการที่ว่านีร้ วมกันมูลค่าคือ 9,000 ล้ าน
แต่ บ ริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ว น 49% ดัง นัน้ จะมี มู ลค่ า ประมาณ 4,500
ล้ าน
• โครงการ S19 และ โครงการ S28 โดย โครงการ S19 มู ล ค่ า
โครงการคื อ 2,600 ล้ า น และโครงการ S28 มี มู ล ค่ า โครงการ
ประมาณ 5,100 ล้ าน
ซึ่ ง เมื่ อ รวมมู ล ค่ า โครงการทัง้ หมดจะได้ ประมาณหมื่ น ล้ า นเศษๆ ไม่ ถึ ง
45,000 ล้ าน จึงขอให้ บริ ษัทฯ ให้ คาอธิบายเพิ่มเติม
ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ตัง้ เป้าไว้ ว่า สาหรั บ ระยะเวลา 5 ปี ข้า งหน้ า บริ ษั ท ฯ จะมี
รายได้ ป ระมาณ 10,000 ล้ า นบาทต่อ ปี โดย 70% ของรายได้ ค าดว่าจะมาจาก
โครงการที่พกั อาศัย และอีก 30% จะมาจากรายได้ ที่มาจากส่วนอื่นๆ เช่น รายได้
ประจาที่มาจาก ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม Commercial Property และก็ยงั รวมถึง
ธุรกิจโรงแรมด้ วย ซึ่งคิดเป็ น รายได้ ที่มาจากธุรกิจที่พกั อาศัยประมาณ 7,000 ล้ าน
บาท และส่วนของธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 3,000 ล้ าน ซึ่งรวมๆ กันแล้ วคาดว่าบริ ษัทฯ
จะมีรายได้ ประมาณ 10,000 ล้ าน
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คุณสถาพร
อมรวรพักตร์

ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
1. โครงการ The Lofts อโศก มูลค่าโครงการ ประมาณ 3,100 ล้ าน แต่ขอเรี ยน
ว่าตอนที่บริ ษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มี
การบันทึก ตามที่ได้ มี การชี แ้ จงตามที่ผ้ ูถือหุ้นสอบถาม ซึ่งบริ ษั ทฯ ได้ ตอบ
ค าถามเป็ น ตัว เลขที่ จ าง่า ย เช่ น 3,000 ล้ า น 4,000 ล้ า น ทัง้ นี ้ มูลค่ า ของ
โครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 3,168 ล้ าน โดยคานวณจากราคาที่บริ ษัทฯ
ขาย ณ วันนี ้ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขาย ไปแล้ ว 85% และยังไม่ได้ ขายอีก 15%
ซึง่ หากบริ ษัทฯ ปรับราคาขายขึ ้น มูลค่าของโครงการก็จะเพิ่มขึ ้น
2. ในเรื่ องของการเป็ น Business Partner กับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.
นัน้ ทางบริ ษัทฯ จะถือหุ้นอยู่ 51% โดยหากกล่าวถึงยอดขาย จะกล่าวจาก
มูลค่าโครงการทัง้ 100% แต่เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญ ชี บริ ษัทฯ จะ
รับรู้โครงการดังกล่าวเป็ นเหมือน Joint Venture Business โดยจะรับรู้ รายได้
เป็ น One Line เข้ ามาสาหรับกาไรที่ได้ รับ โดยจะไม่ได้ แสดงมูลค่าโครงการใน
งบการเงินของบริ ษัทฯ
ผู้รับมอบฉันทะจาก สารสนเทศระบุว่าบริ ษัทฯ อาจพิจารณาดาเนินการลงทุนในสินทรัพย์ของ KPNL
ผู้ถือหุ้น2
โดยไม่อยู่ภายใต้ กระบวนการ EBT หากไม่ดาเนินการตาม EBT แล้ ว ภาระภาษี ที่
เกิดขึ ้นใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
คาถามที่ 1
คุณสถาพร
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการโดยใช้ กระบวนการ EBT
อมรวรพักตร์
ผู้รับมอบฉันทะจาก จะมีการโอนย้ ายพนักงานของ KPNL มาเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ หรื อไม่
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 2
ที่ปรึกษากฎหมาย ในสารสนเทศกาหนดว่า พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ านการตลาด และพนักงาน
สนับสนุนอื่นๆ ของ KPNL ที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ S19 และ S28 ยังจะ
ปฏิบตั ิงานในโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้ โครงการเกิดความล่าช้ าในการดาเนินธุรกิจ
และส่งผลให้ โครงการประสบความสาเร็ จตามที่คาดหวังต่อไปตามที่ร ะบุในเอกสาร
ที่สง่ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจาก ขอสอบถามเกี่ยวกับการฟ้องร้ องในเรื่ องของมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KPNL ใน
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 3 เรื่ องการขายทรัพย์สนิ ให้ กบั บริ ษัทฯ
ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ รับข้ อมูลดังกล่าว จึงยังไม่สามารถให้ คาตอบได้
2

คุณเสริ ม ปิ ยโชติ ผู้รับมอบฉันทะ คุณวิเชาว์ พึง่ สติ ผู้ถือหุ้นจานวน 7,000 หุ้น
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ผู้รับมอบฉันทะจาก ในกรณี ที่มีการไปฟ้องเพิกถอนว่าการดาเนินการขายทรัพย์สินของ KPNLเป็ นไป
ผู้ถือหุ้น คาถามที่ 4 โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย มีข้อกาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องรับผิดชอบอย่างไร
ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

คุณสถาพร
อมรวรพักตร์

ขออนุญ าตเพิ่ ม เติม ข้ อมูลว่า บริ ษั ท ฯ ยังไม่ได้ รับ การแจ้ งข้ อ มูลจากทางตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับเรื่ องการฟ้องร้ อง จึงยังไม่สามารถให้ คาตอบได้

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคาถามแล้ ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วม
ประชุม และปิ ดประชุมในเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ
(นายลี เช เต็ก ไลโอเนล)
ประธานในที่ประชุม
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