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วนัท่ี 12 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว                      
ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง
ออกตามวาระ 

4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การลงทุนใน
โครงการ ONE CITY CENTRE 

5. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด 
(มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากดั จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

6. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัของ 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

7. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

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

 9. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุต้อง
น ามาแสดงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

11. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนั
จนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตัง้อยู่เลขที่ 33/1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันที่  
11 ตุลาคม 2561 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน  



 [Letterhead] 

2/18 

14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และได้จดัสง่ให้แก่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2561) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ได้จดัให้มขีึน้
เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
รายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึง่เกิดขึน้ในระหวา่งรอบปีบญัชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทฯ  
ได้จัดท าแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 (รำยงำน
ประจ ำปี 2561 ของคณะกรรมกำรบริษัท) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 พิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงาน
ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น 
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การลงคะแนนเสียง 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท า 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทกุปี  

บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้ผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (ส ำเนำงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
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หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทฯ จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

ในปัจจุบนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,268,262,367 บาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายก่อนจดัสรร
เป็นจ านวน 109,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยงัคงน้อยกวา่
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 492,018,512 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2561 จ านวน 25,000,000 
บาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้การจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้าม           
มิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีก าไรและไม่มีผลขาดทนุ
สะสม 

เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,916,757,407 
บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ 62,587,261.91 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของก าไรสะสมของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ด้จดัสรรดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) 
(บาท)  

492,018,512 N/A* 149,604,144 

2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (หุ้น) 4,172,484,127 3,575,483,607 3,575,483,607 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 
(บาท) 

0.015 0.0313 0.07 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้
ประมาณ (บาท) 

62,587,261.91 111,912,637 250,283,852 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 ปี 2560 

5. อตัราจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไร
สทุธิ (ร้อยละ) 

N/A* N/A* 167.30 

 

หมายเหตุ 

*เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 และ 2562 เป็นการพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม 

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิ
ในการรับเงินปันผล  (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่   
28 พฤษภาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณา 

(1) อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 25,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ  
มีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 

(2) อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.015  บาทต่อหุ้น หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ 62,587,261.91 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา                 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม  
โดยจะเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามข้อนีใ้ห้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อกรรมการ 
ที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่  
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  
ในปี 2561 

จ านวนครัง้ที่  
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  

ชุดย่อยในปี 2561 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ

ของ
บริษัทฯ 

1. นายล ีเช เต็ก  

ไลโอเนล 

ประธาน
กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริหาร
ความเสีย่งองค์กร 

12/12 14/14 

 

4/4 

6.1 ปี 

2. นายสถาพร  

อมรวรพกัตร์ 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหาร
ความเสีย่งองค์กร 

12/12 14/14 

4/4 

5.8 ปี 

3. นายวรุณ  

วรวณิชชา 

กรรมการบริหาร 11/11 7/7* 1.2 ปี 

*นายวรุณ วรวณิชชา ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบริหารเมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2561 

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการบริษัทที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการ
บริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่ เ ก่ียวข้อง  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลกรรมกำรบริษัทที่ไดร้ับกำรเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำร
บริษัททีต่อ้งออกตำมวำระ) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไมม่ีสว่นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้ (1) นายลี เช เต็ก ไลโอเนล (2) นายสถาพร อมรวร
พกัตร์ และ (3) นายวรุณ วรวณิชชา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า กรรมการ 
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะ
มีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 ก าหนดไว้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจดัสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการ
บริษัทตามความเหมาะสมตอ่ไป ทัง้นี ้ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบ
กบัการเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกบับริษัทฯ และคา่ตอบแทนถวัเฉลี่ย
ตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกนักบับริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
ก าไรของบริษัทฯ ดงันัน้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนสั ประจ าปี 2562 ดงันี ้
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(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง
เปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 และปี 2561 ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ จ านวน
ค่าตอบแทนที่
ได้รับในปี 2561 
ต่อเดือน (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทนทีน่ าเสนอในปี 2562 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อ

ต าแหน่งต่อเดือน 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน
ต่อเดือน (บาท) 

1. ศ.ดร.สรุเกียรติ์ เสถียรไทย 250,000 ประธานคณะกรรมการบริษัท 250,000 250,000 

2. นายระเฑียร ศรีมงคล 63,000 
คณะกรรมการบริษัท 29,000 

79,000 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 

3. นางสาวนชุ กลัยาวงศา 28,000 คณะกรรมการบริษัท 29,000 29,000 

4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย์ 64,000 

คณะกรรมการบริษัท 29,000 

74,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

20,000 

5. นายบญัชา วฑุฒิปรีชา 46,000 
คณะกรรมการบริษัท 29,000 

54,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 

รวมจ านวน (บาท) 451,000  486,000 486,000 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจาก
ได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 

(2) โบนสักรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 

ผู้มีอ านาจในการจดัสรรโบนสัให้แก่กรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้เมื่อ

รวมคา่ตอบแทนรายเดือนดงัที่เสนอข้างต้นแล้ว ให้อยูภ่ายใต้วงเงินไมเ่กิน 9,000,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิ
การก าหนดคา่ตอบแทนและโบนสัของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี และในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้ สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบตัิ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ 
บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

1.  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301  
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ 

2.  ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4800 
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ 

3.  ดร. สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6638 
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ 

4.  นายนันทวัฒน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และ
ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ ผู้ บ ริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ 
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ 
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้ผู้ สอบบัญชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561 ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2562 กบัปี 2561 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2562  รอบปีบัญชี 2561  

1.  คา่สอบบญัชี ไมเ่กิน 1,860,000 บาท ไมเ่กิน 1,920,000 บาท 

2.  คา่บริการอื่น ๆ ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีบริษัทย่อยสงักัดส านกังานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะ
ควบคมุให้บริษัทฯ สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ             
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,860,000 บาท  

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของ 
บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 95,778,240 หุ้น มลูคา่ ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็น
หุ้นท่ีออกไว้เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ RML-WB ที่ได้สิน้สภาพไปแล้วเมื่อ
วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 95,778,240  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,268,262,367 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 4,172,484,127 บาท โดยการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
95,778,240 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 



 [Letterhead] 

11/18 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว บริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้  4,172,484,127 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 4,172 ,484 ,127 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ซึ่ง เ ป็นหุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 4,172,484,127 หุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดงัต่อไปนี ้
แทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,172,484,127 บาท (สี่พนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
ยี่สบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,172,484,127 หุ้น (สีพ่นัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิสองล้าน
สีแ่สนแปดหมื่นสีพ่นัหนึง่ร้อย
ยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,172,484,127 หุ้น (สีพ่นัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิสองล้าน
สีแ่สนแปดหมื่นสีพ่นัหนึง่ร้อย
ยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณา  

(1)  อนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 95,778,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
4,268,262,367 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 4,172,484,127 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหนา่ยจ านวน 95,778,240 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ  
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(2)  อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงาน ONE CITY 
CENTRE 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
อนุมตัิการท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็นเวลา 30 ปี บริเวณถนนเพลินจิต พืน้ที่รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา 
โดยปัจจบุนัผู้ให้เช่าได้สง่มอบที่ดินดงักลา่วให้กบับริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ 

เพื่อเป็นการเร่ิมต้นกลยุทธ์การเติบโตทางรายได้โดยการกระจายธุรกิจ และจะเป็นการต่อยอดธุรกิจแบบ
ใหม ่ซึง่จะช่วยสร้างเสริมขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จ ากัด 
(“RML548”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการ ONE CITY 
CENTRE ซึ่งเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังาน (“โครงการ OCC”) บนที่ดิน
ดงักลา่วข้างต้น มลูค่าการลงทนุทัง้โครงการรวม 8,771.44  ล้านบาท (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ 
OCC”) แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวน 5,449.46 ล้านบาท และมูลค่าค่าเช่าที่ดินตามที่
ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 
3,321.98 ล้านบาท  

ทัง้นี ้โครงการ OCC เป็นโครงการอาคารส านักงานเกรดเอ โดยเป็นอาคารขนาด 61 ชัน้ มีพืน้ที่ให้เช่า
ประมาณ 59,949 ตารางเมตร แบง่ออกเป็นพืน้ท่ีส านกังานประมาณ 54,649 ตารางเมตร และพืน้ท่ีค้าปลีก
ประมาณ 5,300 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนพืน้ที่รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา บนถนนเพลินจิต ซึ่งเป็นท าเลที่มี
ศกัยภาพสงู แวดล้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ห้างสรรพสนิค้า
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม  ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการจด
ทะเบียนสทิธิการเช่าดงักลา่วตอ่ส านกังานที่ดินแล้ว  

ธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC นีเ้ป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
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หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ 
ผลลพัธ์สงูสดุ จะเทา่กบัร้อยละ 72.07 โดยแยกการค านวณเป็น 1) คา่ก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ซึง่มีมลูคา่
ของรายการเทา่กบัร้อยละ 38.03 และ 2) คา่เช่าที่ดิน ซึง่มีมลูคา่ของรายการเทา่กบัร้อยละ 34.041  

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า
“klapsons” เพื่อด าเนินธุรกิจด้านที่พกัอาศยัพร้อมสิง่อ านวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปี
นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ช าระค่าสิทธิเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากบัร้อยละ 
0.15 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่สอบทานโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากดั (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด  (มหาชน) เร่ืองการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด จากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5)) 
พร้อมกบัการพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC นี ้ซึ่งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด มีมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ 
ผลลพัธ์สงูสดุ เท่ากบัร้อยละ 1.33 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบ
บญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของทัง้สามธุรกรรมดงักลา่วภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่า 
ร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1  
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์เพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัให้  
มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของ
ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ
เพื่อประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC ปรากฏตาม 
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) เร่ือง 
กำรลงทนุในโครงกำร ONE CITY CENTRE) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ควำมเห็นทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ

                                                 
1 เป็นขนาดรายการตามท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
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เกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรพัย์และรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน)) ซึง่
ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

อีกทัง้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้กรรมการ          
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจใน
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง
การด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ก) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาว่าจ้างก่อสร้าง งานระบบ และ
งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการ OCC (ข) การก าหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกบั
ธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC (ค) การลงนามในสญัญาและเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการ
ลงทนุในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงวา่จ้างก่อสร้าง งานระบบ และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
โครงการ OCC (ง) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต เอกสาร
และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดแูลใด ๆ และ (จ) การ
ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC จนเสร็จการ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการ
ลงทุนในโครงการ OCC รวมทัง้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ  
ที่ได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอ านาจในด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการ
ลงทนุในโครงการ OCC โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน และ 
ไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซือ้สินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เนื่องจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติ
อนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“KPNL”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด (“การลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งทรัพย์สินของ KPNL ซึ่ง
รวมถึงการเข้าถือหุ้นใน บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด (“บริษัทเป้าหมาย”) ในสดัส่วนร้อยละ 51 
ของหุ้ นที่ จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทเป้าหมายดังกล่าวเป็นเ จ้าของโครงการคอนโด  
มีเนียมระดบัหรู ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 24160 และ 24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 
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ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร (“โครงการ SHAA อโศก”) (เดิมช่ือโครงการ S19) โดยบริษัทฯ ช าระคา่ตอบแทนส าหรับ
การลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ด้วยเงินสด และด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ KPNL 
กลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ล าดบัที่ 2) ทัง้นี ้ณ วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562  KPNL และบคุคลที่
เก่ียวโยงกันคือนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 20.18 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินของ KPNL พนัธมิตรทางธุรกิจภายใต้สญัญาร่วมลงทนุ 
(Joint Venture Agreement) กับ KPNL ที่ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสดัส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเปา้หมาย ได้ใช้สทิธิเรียกให้ KPNL ซือ้หุ้นในบริษัทเปา้หมาย (Put Option) 
ที่พนัธมิตรทางธุรกิจดงักลา่วถืออยู่ทัง้หมดในสดัสว่นร้อยละ 49 ตามสญัญาร่วมลงทนุ จึงเป็นผลให้ KPNL 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ล าดบัที่ 2) ยงัคงถือหุ้นในบริษัทเปา้หมายในสดัสว่นร้อยละ 49 

เพื่อเป็นการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของ
โครงการ SHAA อโศก ซึง่เป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบับริษัทฯ ในอนาคต 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิให้ บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิง้ 
จ ากัด (“RMLH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 เข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท
เปา้หมาย จ านวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเปา้หมาย
จาก KPNL รวมถึงสทิธิในการเป็นเจ้าหนีข้อง KPNL ซึง่ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเปา้หมายตามสดัสว่นการถือ
หุ้นของ KPNL ในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 191,100,000 บาท (รวมเรียกว่า“ธุรกรรมการ
ซือ้หุ้น”) ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้น สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทเป้าหมาย  
โดยการถือหุ้นโดยอ้อมผา่น RMLH จะเพิ่มขึน้จากเดิม ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทเปา้หมาย  

ธุรกรรมการซือ้หุ้ นเข้าข่ายเป็นรายการที่เ ก่ียวโยงกัน ประเภทรายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) โดยเมื่อค านวณมลูคา่ของรายการพบวา่มีมลูคา่ของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของมลูคา่
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสงูกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อย
ละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ            
ซึง่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

นอกจากนี ้การท าธุรกรรมการซือ้หุ้น เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป ซึ่งเมื่อค านวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ 
จะเทา่กบัร้อยละ 1.33 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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อีกทัง้ ในระยะเวลาหกเดือนที่ผา่นมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึง่สทิธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า“klapsons” 
เพื่อด าเนินธุรกิจด้านที่พกัอาศยัพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก  (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ช าระคา่สทิธิเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 19,806,228 
บาท ซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้อยละ 0.15 โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่สอบทานโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของทัง้สามธุรกรรมดงักลา่วภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่า 
ร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1  
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  พิจารณาอนมุตัิการเข้า
ท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การลงทนุในโครงการ ONE CITY CENTRE (สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 4)) ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์
สงูสดุ จะเทา่กบัร้อยละ 72.07   

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อเปิดเผยต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่ว 
และแต่งตัง้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ ถือหุ้น ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือ
หุ้น ทัง้นีร้ายละเอียดของธุรกรรมการซือ้หุ้นปรากฏตาม สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึง
สินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) เร่ือง กำรได้มำซ่ึงสินทรพัย์
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ำกดั จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั) และ สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 (ควำมเห็นที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัของ บริษัท ไรมอน 
แลนด์ จ ำกดั (มหำชน)) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

อีกทัง้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้กรรมการ           
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มีอ านาจใน
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับธุรกรรมการซือ้หุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้(ก) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้น (ข) การก าหนดและ/หรือแก้ไข
รายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกรรมการซือ้หุ้ น (ค) การลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสญัญาซือ้ขายหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารค า
ขออนญุาตตา่ง ๆ  รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หุ้น ซึ่งรวมถึง
การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ
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หนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลใด ๆ และ (จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้
หุ้นจนเสร็จการ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้เสยี) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณา (1) อนุมัติการซือ้สินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด 
เพิ่มเติมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ (2) อนมุตัิการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ 
และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มีอ านาจในด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หุ้นโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน และไม่นบั
เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทัง้นีร้ายช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียปรากฎตาม สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 

(สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรพัย์และรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
เร่ือง กำรไดม้ำซ่ึงสินทรพัย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ำกดั จำกบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนั) 

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.raimonland.com ด้วยแล้วตัง้แต่วันที่ 5 เมษายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน 
แกรนด์ สาทร ตัง้อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยสถานที่จัดการประชุมมี
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 11 (แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ) ทัง้นี ้ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบั นายระเฑียร ศรีมงคล หรือนายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 (ข้อมูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยำมกรรมกำรอิสระ) โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตาม
รายละเอียดที่ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมี่
สิทธิเข้ำร่วมประชมุตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชมุผูถื้อหุ้น) มายงับริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์) 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ที่  19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร1
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กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
ร่วมมือในการสง่เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มี
สทิธิเข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็น
ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชมุตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุมผูถื้อหุ้น) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยมีรายละเอียดตาม  สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 (ข้อบังคับของบริษัท  
ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) เฉพำะส่วนทีเ่กี่ยวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้) 

หมายเหตุ หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ  
คุณทิศากร ยงัโหมด โทรศพัท์ 02 029 1889 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

            (นายสถาพร อมรวรพกัตร์) 
     กรรมการบริหาร 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

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 
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• 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 ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีหรือไม ่

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงตนวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยี 

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

ผู้ด าเนิน
รายการ 

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

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ จึงเร่ิมด 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 ถือหุ้ นอีกทางหนึง่ ซึง่ไมป่รากฏ
ว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด และส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว 

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 

 



 

 

 

5 
 

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 าหนดมลูคา่สิ่งตอบแทนรวม 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 ความเสี่ ยง
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 าหนดราคาอ้างอิงการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตามวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึง่จดัท าโดยอ้างอิงสมมตุิฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ
การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานท่ีส าคญัได้แก่ 
ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ย้อนหลงั 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดิน
ส าหรับการพัฒนาได้แล้วโดยพิจารณาจากสัญญาซือ้ขายที่ดิน 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 สิ น้สดุวนัที่  
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 และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ 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 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ 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 ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการเข้าท 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 ดงันี  ้

(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 ีแต่หากการซือ้ขายไมส่ 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 

ที่ปรึกษากฎหมาย 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 ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม 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 

การที่บริษัทฯ 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 เพิม่เติมได้ในอนาคต  
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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 

ทีป่รึกษาทางการ
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 านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้ เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ 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 



 

 

 

17 
 

(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 าคญัแสดงสทิธิ 

(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
ก่อนวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่ เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถ
ค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัที่ เสนอขายแก่
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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่ก 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 ากับตลาดทุ น                 
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   
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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 านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามัญที่
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 าคัญ
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 มีอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 ถือหุ้นทา่นที่ 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  - ล ีเช เตก็ ไลโอเนล -  
         (นายลี เช เต็ก ไลโอเนล) 

       ประธานในที่ประชมุ 

 

 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 

1 
 

รายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยส าเนางบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR Code) 

 
 

รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับรายงานประจ าปี 2561* 

 
กรุณาสแกนรหสัคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดขู้อมลูรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3 ตามล าดบั 
 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://investor-th.raimonland.com/ar.html 
 
หมายเหต:ุ *รายงานประจ าปี 2561 จะสามารถเรียกดูได้ตัง้แต่วนัที ่5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
 
วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) 
 
 กรุณาปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
   

1. เปิด QR Code reader บนโทรศพัท์มือถือ / อปุกรณ์สือ่สารพกพาอื่นใด 
2. ให้น าอปุกรณ์ดงักลา่วไปสอ่งที่รหสัคิวอาร์ (QR Code) จนกวา่รหสัคิวอาร์ดงักลา่วจะปรากฏขึน้บนหน้าจออปุกรณ์ 
3. กดปุ่ มอื่น ๆ หากจ าเป็น 

http://investor-th.raimonland.com/ar.html
http://investor-th.raimonland.com/ar.html


สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 
Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 
อายุ  
Age 

45 ปี 
45 years  

สัญชาติ  

Nationality 

สิงคโปร์  
Singaporean 

ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ 

Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการบริษัท 
Director  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเวสเทิร์น ซิดนีย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
Graduate Diploma in Business Administration, Western Sydney International College 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

Training relating to role and duties 
of director 

ไมมี่ 
 

None 

ประสบการณ์การท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/           
ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการ 
Director 

บมจ. ไรมอน แลนด์ 
Raimon Land Plc.  

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการ 
                         Director 

จิท ซนั อินเวสต์เมนต์ พีทีอี ลมิิเตด็ 
Jit Sun Investment Pte, Ltd 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทครัง้แรกเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2556 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วทัง้หมดเป็นเวลา 6 ปี 1 เดือน  
Initially appointed as the Company’s director on 1 February 2013 and has held the position 
of director of the Company for totaling 6 years and 1 month.  

การถือครองหุ้นในบริษัท 

Shareholding in the Company 

RML: 893,000,000 หุ้น (21.64%), 35,000,000 หุ้น (0.84%) (ภรรยา)  

RML: 893,000,000 Shares (21.64%), 35,000,000 shares (0.84%) (spouse) 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย Relationship with executives or 
major shareholders of the Company 
or its subsidiaries 

พี่ชายของนายลี เช เชง เอเดรียน (กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ)  
 
Elder brother of Mr. Lee Chye Cheng Adrian (Director, Chief Operating Officer)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไมมี่ 
 
None 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

ปัจจบุนั:   กรรมการ, จิท ซนั อินเวสต์เมนต์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

 
Present:   Director, Jit Sun Investment Pte. Ltd.  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไมมี่ 

 
 

None 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or 
an advisor regularly receiving a salary 
from the Company or its subsidiary   

เป็นกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย 
 
 
 

Being an executive director of the Company and a director of subsidiaries  
 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being a professional service provider 
for the Company or its subsidiary 

ไมเ่ป็น 

 
No 

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มี
นั ยส าคัญอั นอาจมี ผลท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

Having business relationship that may 
materially affect the independence of 
his/her performance   

ไมมี่ 
 
 
None 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 

Number of meetings attended in 2018 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  12 / 12 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting  12 / 12     times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไมมี่ 

None 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายสถาพร อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn Amornvorapak 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายสถาพร อมรวรพักตร์ 
Mr. Sataporn Amornvorapak 

 
อายุ  
Age 

46 ปี 
46 years  

สัญชาติ  

Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ 

Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการบริษัท 
Director  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Master’s Degree of Business Administration Major Finance Kasetsart University 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

Training relating to role and duties 
of director 

Directors Certification Program รุ่น DCP 213/2015 
 
Directors Certification Program, DCP 213/2015 

ประสบการณ์การท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/           
ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการ 
Director 

บมจ. ไรมอน แลนด์ 
Raimon Land Plc.  

 2554 – 2556 
2011 – 2013 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทครัง้แรกเม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วทัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี 8 เดือน  
Initially appointed as the Company’s director on 14 August 2014 and has held the position 
of director of the Company for totaling 5 years and 8 months.  

การถือครองหุ้นในบริษัท 

Shareholding in the Company 

ไมมี่ 

None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย Relationship with executives or 
major shareholders of the Company 
or its subsidiaries 

ไมมี่ 
 
None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไมมี่ 
 
None  



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายสถาพร อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn Amornvorapak 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

ไมมี่ 
 
None 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไมมี่ 
 

 

None 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or 
an advisor regularly receiving a salary 
from the Company or its subsidiary   

เป็นกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย  
 
 
 
Being an executive director of the Company and a director of subsidiaries  

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being a professional service provider 
for the Company or its subsidiary 

ไมเ่ป็น 

 
No 

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มี
นั ยส าคัญอั นอาจมี ผลท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

Having business relationship that may 
materially affect the independence of 
his/her performance   

ไมมี่ 
 
 
None 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 

Number of meetings attended in 2018 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  12 / 12 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting  12 / 12        times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไมมี่ 

None 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายวรุณ วรวณิชชา 

Mr. Waroon Warawanisha 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายวรุณ วรวณิชชา 
Mr. Waroon Warawanisha 

 
อายุ  
Age 

58 ปี 
58 years  

สัญชาติ  

Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ 

Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการบริษัท 
Director  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตวิทยาลยัการจดัการเคลล็อก, สหรัฐอเมริกา 
Master of Management, Kellogg School of Management, USA 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

Training relating to role and duties 
of director 

ไมมี่ 
 

None 

ประสบการณ์การท างาน 

Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/           
ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการ 
Director 

บมจ. ไรมอน แลนด์ 
Raimon Land Plc.  

 2555 – 2558 
2012 – 2015 

กรรมการผู้จดัการ 
Managing Director 

ยโูอบี เค เฮียน (สิงคโปร์) 
UOB Kay Hian (Singapore)   

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทครัง้แรกเม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วทัง้หมดเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน  
Initially appointed as the Company’s director on 28 February 2018 and has held the position 
of director of the Company for totaling 1 year and 2 months.  

การถือครองหุ้นในบริษัท 

Shareholding in the Company 

RML: 1,480,000 หุ้น (0.04%), 580,000 หุ้น (0.01%) (คูส่มรส) 

RML: 1,480,000 Shares (0.04%), 580,000 Shares (0.01%) (Spouse) 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย Relationship with executives or 
major shareholders of the Company 
or its subsidiaries 

ไมมี่ 
 
None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไมมี่ 
 
None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายวรุณ วรวณิชชา 

Mr. Waroon Warawanisha 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

ไมมี่ 
 
None  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไมมี่ 

 
 

None 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or 
an advisor regularly receiving a salary 
from the Company or its subsidiary   

เป็นกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย 
 
 
 

Being an executive director of the Company and a director of subsidiaries  
 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

Being a professional service provider 
for the Company or its subsidiary 

ไมเ่ป็น 

 
No 

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มี
นั ยส าคัญอั นอาจมี ผลท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

Having business relationship that may 
materially affect the independence of 
his/her performance   

ไมมี่ 
 
 
None 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 

Number of meetings attended in 2018 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  11 / 11 ครัง้   
Board of Directors’ Meeting  11 / 11     times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไมมี่ 

None 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4  

1 
 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
เร่ือง การลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE (บัญชี 2) 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 7/2559  
เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็นเวลา 30 ปี บริเวณถนนเพลินจิต พืน้ที่
รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา ซึง่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สทิธิการเช่าดงักลา่วตอ่ตลาดตอ่หลกัทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้ว เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยปัจจุบนัผู้ ให้เช่าได้สง่มอบที่ดินดงักลา่ว
ให้กบับริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 จึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จ ากดั (“RML548”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าลงทนุในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
ส านกังาน (“โครงการ OCC”) บนที่ดินดงักลา่ว มลูคา่การลงทนุทัง้โครงการรวม 8,771.44 ล้านบาท (“ธุรกรรมการลงทุน
ในโครงการ OCC”) แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวน 5,449.46 ล้านบาท (“ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ”) และมลูค่าค่าเช่าที่ดินตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
จ านวน 3,321.98 ล้านบาท (“ค่าเช่าที่ดิน”)  

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน 
ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 72.07 โดยแยกการค านวณเป็น 1) ค่าก่อสร้างและ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่มีมลูคา่ของรายการเทา่กบัร้อยละ 38.03 และ 2) คา่เช่าที่ดิน ซึง่มีมลูคา่ของรายการเทา่กบัร้อยละ 34.041  

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า
“klapsons” เพื่อด าเนินธุรกิจด้านท่ีพกัอาศยัพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วนัที่  
1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ช าระคา่สทิธิเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 19,806,228 บาท ซึง่เมื่อค านวณ
มลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากบัร้อยละ 0.15 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้วเมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 

                                                           
1 เป็นขนาดรายการตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
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นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวเดียวกันนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ 
การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น”) (ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากัด จากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน) พร้อมกับการพิจารณาอนุมตัิ
ธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC นี ้ซึ่งธุรกรรมการซือ้หุ้นมีมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่ง
เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ เท่ากบัร้อยละ 1.33 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบ
บญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของทัง้สามธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50  
แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิในการตกลงเข้าท า
รายการดงักลา่ว รวมทัง้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC มีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ 

RML548 จะเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC ภายหลงับริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 RML548 ได้ช าระคา่ปรับปรุงที่ดิน คา่รือ้ถอนอาคาร และคา่ออกแบบ
ให้แก่ผู้ รับจ้างแล้วเป็นจ านวน 149.62 ล้านบาท นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 RML548 ได้ช าระเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเบือ้งต้นให้แก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง เป็นจ านวน 171.63 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเข้ามาเตรียมการก่อสร้าง 
ในเบือ้งต้น 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ว่าจ้าง :  RML548 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
100 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ RML548 

ผู้รับจ้าง :  บุคคลที่สามในฐานะผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ รับจ้างงานระบบ 
และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการ OCC (รวมเรียกว่า“ผู้รับ
จ้าง”) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ผู้ รับจ้าง รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นที่แท้จริง

ของผู้ รับจ้าง (Ultimate Shareholders) ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ 

กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ (3) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ 

(4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุและผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลตาม 

(1) –(4)  ดังนัน้ ผู้ รับจ้างจึงมิได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ

บริษัทฯ และการเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC จึงไม่

เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังาน บนถนน
เพลนิจิต ผา่น RML548 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เพื่อด าเนินโครงการดงักลา่ว  

3.2  ขนาดของรายการ 

การเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สูงสุด  
จะเทา่กบัร้อยละ 72.07 โดยแยกการค านวณเป็นดงันี ้ 

1) ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวน 5,449.46 ล้านบาท ค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวม

ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ จะเท่ากบัร้อยละ 38.03 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุด

ก่อนที่มีการเข้าท ารายการ 

2) ค่าเช่าที่ดิน จ านวน 3,321.98 ล้านบาท ค านวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ จะเท่ากบัร้อยละ 34.04 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบ

ทานโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสดุก่อนที่มีการเข้าท ารายการ ณ วนัที่

ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
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การค านวณมลูคา่ของธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC มีรายละเอียดดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ 
ในการค านวณ 

วิธีการค านวณ ขนาดรายการของ 
ค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

(ร้อยละ) 

ขนาดรายการ
ของค่าเช่าที่ดิน 

(ร้อยละ) 

รวมขนาดรายการ  
(ร้อยละ) 

1.  เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า
สินท รัพ ย์ที่ มีตัวตน
สทุธิ (NTA)(1) 

  = (NTA ของเงินกิจการท่ีเข้าท ารายการ 
X สดัสว่นท่ีได้มา) X 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

  

ไมส่ามารถค านวณได้ ไมส่ามารถค านวณ
ได้ 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

2.  เกณฑ์ก า ไรสุทธิ
จากการด าเนินงาน 

= (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานขอบริษัทท่ี
ได้มา X  สดัสว่นได้มา) X 100 

    ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัท
จดทะเบียน 

ไมส่ามารถค านวณได้ ไมส่ามารถค านวณ
ได้ 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

3.  เกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน 

= มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือได้รับ X 100    

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน  

=    5,449.46 X 100 
         14,329.74 

=     38.03  

= 3,321.98 X 100 
        9,760.33 

=    34.04 

=     72.07 

4. เกณฑ์มลูค่าหุ้นทนุ
ที่ ออก เพื่ อช าระค่า
สินทรัพย์ 

=       จ านวนหุ้นทนุท่ีบริษัทฯ ออก
เพ่ือช าระคา่สนิทรัพย์ X 100 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท 

จดทะเบียน 

 

ไมส่ามารถค านวณได้ ไมส่ามารถค านวณ
ได้ 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

หมายเหต ุ(1) มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - หนีส้ินรวม - สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า“klapsons” เพื่อ
ด า เนินธุ ร กิจด้านที่พักอาศัยพร้อมสิ่ งอ านวยความสะดวก  (Hospitality) เ ป็นระยะเวลา 10 ปีนับตัง้แต่วันที่   
1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ช าระคา่สทิธิเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 19,806,228 บาท ซึง่เมื่อค านวณ
มลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากบัร้อยละ 0.15 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้วเมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 

นอกจากนี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกนันี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ
ธุรกรรมการซือ้หุ้นพร้อมกบัการพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC นี ้โดยธุรกรรมการซือ้หุ้น มีมลูค่าของ
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัท์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.33 โดยค านวณจาก 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้รายละเอียด
ปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง 
การได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากดัจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
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ในการนี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของทัง้สามธุรกรรมดงักลา่ว ภายใต้เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จะมีมลูคา่
ของรายการสงูสดุรวมเท่ากับร้อยละ 73.55  ซึ่งสงูกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 เป็นผลให้ธุรกรรมการลงทุนใน
โครงการ OCC เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป โดยบริษัทฯ ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  

โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือ  

นดัประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย โดยต้องระบช่ืุอและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืนดัประชมุด้วย 

3) แตง่ตัง้ให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบั

การเข้าท ารายการเพื่อประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการได้มา

หรือจ าหนา่ยไป 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

อาคารส านกังานเกรดเอ โดยเป็นอาคารขนาด 61 ชัน้ มีพืน้ที่ให้เช่าประมาณ 59,949 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น
พืน้ที่ส านกังานประมาณ 54,649 ตารางเมตร และพืน้ที่ค้าปลีกประมาณ 5,300 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนพืน้ที่รวม 6 ไร่ 28 
ตารางวา บนถนนเพลินจิต ซึ่งเป็นท าเลที่มีศักยภาพสูง แวดล้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้าเพลินจิต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ  
ได้ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักลา่วตอ่ส านกังานที่ดินแล้ว โดยมีมลูคา่การลงทนุทัง้โครงการรวม 8,771.44 ล้าน
บาท แบ่งเป็นเงินค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  จ านวน 5,449.46 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินจ านวน 3,321.98 ล้านบาท 
ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าโครงการ OCC จะก่อสร้างแล้วเสร็จใน ไตรมาส 4 ปี 2565 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ 
เชิงพาณิชย์ในปี ไตรมาส 1 ปี 2566 โดยปัจจุบนัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ OCC 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ ช านาญการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัน้ พืน้ที่ให้เช่า ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและปีที่สามารถเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ  
อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ หากมีความจ าเป็น 
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบส าหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8,771.44 ล้านบาท  
โดยคา่เช่าที่ดิน และคา่ก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดจากการเจรจาระหวา่งบริษัทฯ และคูส่ญัญาโดยเทียบเคียงกบัราคา
ตลาดแล้ว  

ทัง้นี ้เงินลงทนุในโครงการ OCC ทัง้หมดเทา่กบั 8,771.44 ล้านบาท แบง่เป็น 

ที่ รายละเอียด เงนิลงทุน (ล้านบาท) 

1. คา่ก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 5,449.46 

 1.1 ค่าก่อสร้างหลกั (Main Contractor) และค่าก่อสร้างงานระบบ (MEP 
Sub Contractor) 

5,230.01 

 1.2 คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  219.45 

2. คา่ที่ดิน 3,321.98 

รวมเงนิลงทุนทัง้หมดของโครงการ OCC 8,771.44 

 

6. แหล่งที่มาของเงนิทุนและวิธีการช าระสิ่งตอบแทน 

แหล่งที่มาของเงินทุนส าหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ 

บริษัทฯ และการขอรับการสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เงนิลงทุน แหล่งเงนิทุน 

มลูคา่ลงทนุท่ีช าระแล้ว 

คา่เช่าลว่งหน้า ณ วนัสง่มอบที่ดิน จ านวน 1,518 ล้านบาท เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน จ านวน 750 ล้านบาท และ 
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ จ านวน 768 ล้านบาท 

มลูคา่ลงทนุสว่นท่ีเหลอื 

ค่าเช่าที่ดินช าระเป็นรายปี เป็นเวลา 30 ปี จ านวน 1,803.98 
ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการด าเนินโครงการ 1,803.98 ล้านบาท 
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เงนิลงทุน แหล่งเงนิทุน 

มูลค่าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการจ านวน 5,449.46 ล้านบาท 
แบง่เป็น 

- ค่าก่อสร้างหลกั (Main Contractor) และค่าก่อสร้าง
งานระบบ (MEP Sub Contractor) จ านวน 5,230.01 
ล้านบาท 

- คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวน 219.45 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,700 ล้านบาท และ
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ จ านวน 2,749.45* ล้านบาท 

*ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 896.04 ล้านบาท และมีเงินลงทนุชัว่คราว
ในกองทนุตลาดเงินและกองทนุตา่งประเทศจ านวน 224.81 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,120.85 ล้านบาท อ้างอิงจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริษัทฯ คาดการณ์วา่ 
Backlog ในปี 2562-2565 จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้าได้ประมาณ 23,000 ล้านบาท และจะสร้างกระแสเงินสด
ให้กบับริษัทฯ เฉลีย่ปีละไมต่ ่ากวา่ 3,000 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน อยา่งระมดัระวงัโดยค านงึถึงประโยชน์

ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั เพื่อให้ไม่มีเง่ือนไขที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นซึ่งรวมถึงข้อจ ากดัในการจ่ายเงิน  

ปันผล  

นอกจากนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาหาผู้ ร่วมทุนจากต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงาน หากบริษัทบรรลุข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ ร่วมทุน บริษัท ฯ จะเปิดเผยข้อมูล 

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

7. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย โดยบริษัทฯ จะระบช่ืุอและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ด้วย 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เป็นการเร่ิมต้นกลยุทธ์การเติบโตทางรายได้โดยการกระจายธุรกิจ และจะ
เป็นการต่อยอดธุรกิจแบบใหม ่ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ 
โครงการ OCC มีแนวคิดการออกแบบเป็นอาคารชัน้น าเกรดเอ ที่มีมาตรฐานระดบัสากล และได้รับการรับรอง Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) ในระดบั Gold หรือ Platinum โครงการดงักล่าวเป็นหนึ่งในที่ดินรอการ
พฒันาที่ตัง้อยูใ่นใจกลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกทัง้การเดินทางด้วยรถสาธารณะและรถสว่น
บคุคล ใกล้กบัสถานีรถไฟฟา้บีทีเอส และมีจดุขึน้ลงทางดว่นในบริเวณใกล้เคียง โดยบริษัทฯ เช่ือมัน่วา่โครงการดงักลา่วจะ
ดึงดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าและตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอยา่งดี และจะเป็นการสร้างเสถียรภาพและ
ลดความผันผวนด้านรายได้ระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยการสร้างรายได้ในรูปแบบ Recurring Income หรือรายได้
สม ่าเสมอในอนาคต 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เป็นการเข้าท ารายการที่สมเหตสุมผล  
ท าให้บริษัทฯ มีรายได้ในรูปแบบ Recurring Income ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของรายได้จากธุรกิจปัจจุบัน  
ซึ่งสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนัเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น  
อีกทัง้ มลูค่าการลงทนุของโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากจะสร้างผลตอบแทนและมลูค่าเพิ่มให้กบัทัง้บริษัทฯ และ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯในระยะยาว  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 ข้างต้น 

ไมม่ี 

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมลูที่เสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั และเป็น
ผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบไุว้ในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนีแ้ละในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยไม่มีการแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตาม
มาตรา 89/20 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
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12. ข้อมูลบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจโดยสรุป ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ 

12.1 ข้อมูลทั่วไป การด าเนินธุรกิจโดยสรุป ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดครัง้แรกในนาม “บริษัท ปิอาซ่าการ์เม้น จ ากัด” เมื่อปี 2530 และได้ 
จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น “บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั” ในปี 2533 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท “มหาชน” และเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนโดยทัว่ไป และได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2536  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 4,268,262,367 บาท  และมีทนุช าระแล้วจ านวน 4,172,484,127 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,172,484,127 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นธุรกิจหลกั นอกจากนัน้บริษัทฯ 
ยงัด าเนินธุรกิจอื่นๆ โดยมีภาพรวมธุรกิจดงันี ้

1. การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ซึ่งรวมถึงการเข้าซือ้หรือร่วมลงทนุในบริษัทอื่น) ได้แก่ อาคารชุดที่พกั
อาศยั อสงัหาริมทรัพย์แนวราบ 

2. การพฒันาและ/หรือครอบครองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า  

3. การให้บริการบริหารโครงการให้กบัผู้อยูอ่าศยั และ/หรือ นกัลงทนุ 

4. การให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายห้องพกัอาศยั 

5. การด าเนินธุรกิจร้านอาหาร 

12.2 แนวโน้มธุรกิจ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่ แนวโน้มของตลาดคอนโดระดบัซูเปอร์ลกัซ์ชวัร่ี และคอนโดระดบัลกัซ์ชวัร่ียงัคงมีโอกาส
เติบโต โดยส าหรับตลาดในกลุม่ซูเปอร์ลกัซ์ชวัร่ี สิง่ที่เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจของลกูค้า คือ ศกัยภาพของท าเลและ
ความพิเศษของโครงการ ซึ่งมีความแตกต่างจากตลาดในกลุม่ลกัซ์ชวัร่ีเล็กน้อย ตรงที่ตลาดกลุม่ลกัซ์ชวัร่ี จะมีปัจจยัเร่ือง
ราคา และความคุ้มคา่ของห้องชดุเข้ามาในการพิจารณาด้วย นอกเหนือไปจากท าเล  

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสร้างที่พกัอาศยัระดบัลกัซ์ชวัร่ี และซูเปอร์ลกัซ์ชวัร่ี บนที่ดินซึ่งอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
รวมทัง้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน (Freehold) ด้วยศกัยภาพ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นีเ้องท าให้ได้เป็นบริษัทแนวหน้าใน
ธุรกิจผู้พฒันาที่พกัอาศยัระดบัสงู โดยโครงการของบริษัทฯ ยงัได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้า  ในปีพ.ศ. 2561 ที่
ผ่านมา มีทัง้ลกูค้าเดิมผู้ที่เคยซือ้ห้องชดุจากทางบริษัทฯ ให้ความไว้วางใจ และได้มีการแนะน าเพื่อน และคนรู้จกัให้เข้ามา
เป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์นีใ้นการท าการตลาดอย่างประสบความส าเร็จตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทัง้ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่มุง่เน้นตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจให้แก่
กลุม่ลกูค้าระดบัสงู ซึง่ลกูค้ากลุม่นีไ้มไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเงินและการปฎิเสธสนิเช่ือจากธนาคาร 
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13. หนีส้ินของบริษัทฯ  

13.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีตราสารหนีท้ี่ออกจ าหนา่ยแล้วดงันี ้

ชื่อ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาย ุ
(ปี) 

อัตรา
ดอกเบีย้* 

(%) 

วันครบก าหนดไถ่
ถอน 

หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

1,000 3 4.70 21 กนัยายน 2562 

หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

711.7 3 4.70 20 มิถนุายน 2563 

หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

214 2 5.50 17 ธนัวาคม 2563 

*จ่ายดอกเบีย้ทุกๆ 3 เดือน ภายใต้สัญญาหุ้นกู้  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการ  

ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

13.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่ มีก าหนดระยะเวลาโดยระบุภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2561 

ชนิดของหนี ้ วงเงนิกู้  (ล้านบาท) สินทรัพย์ค า้ประกัน 

เ งินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

989 ที่ดินรอการพฒันาของบริษัทยอ่ย 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

6,328 หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัและบ้านเดี่ยวในโครงการ 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในโครงการอาคารชุด ที่ดินรอ

การพฒันาของบริษัทฯ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลกู

สร้างบนที่ดินที่ตัง้โครงการ บัญชีเงินฝากของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย หุ้ นบริษัทย่อย สิทธิเ รียกร้องใด  ๆ 

ภายใต้สญัญาเช่าที่ดิน การโอนสทิธิการรับผลประโยชน์

ในสญัญาจะซือ้จะขายในอาคารชุดพกัอาศยัและบ้าน

เดี่ยวของโครงการ การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ใน
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ชนิดของหนี ้ วงเงนิกู้  (ล้านบาท) สินทรัพย์ค า้ประกัน 

กรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ และการค า้ประกัน

โดยบริษัทฯ 

รวม 7,317 - 

13.3 ยอดรวมหนีท้ี่มีดอกเบีย้ประเภทอื่น (รวมทัง้เงินเบิกเกินบัญชี) และหลักประกัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2561 

ชนิดของหนี ้ หลักประกัน จ านวน (ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 135 

รวม  135  

13.4 ยอดรวมหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า ดงันี ้

13.4.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เก่ียวข้องกับท าสัญญาออกแบบก่อสร้าง
โครงการเป็นจ านวนเงิน 838 ล้านบาท และ 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 12 ล้านบาท 

ข) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทนุที่เก่ียวข้องกบัการท าสญัญาซือ้ที่ดินเป็นจ านวนเงิน 
2,648 ล้านบาท  

ค) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการร่วมค้ามีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เก่ียวข้องกับท าสญัญาออกแบบก่อสร้าง
โครงการเป็นจ านวนเงิน 52 ล้านบาท และ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22 ล้านบาท 

ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการร่วมค้ามีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เก่ียวข้องกับการท าสญัญาซือ้ที่ดินเป็น
จ านวนเงิน 16 ล้านบาท 

13.4.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดินระยะยาว พืน้ท่ีอาคารส านกังาน
และพืน้ท่ีค้าปลกีและสญัญาจ้างบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 30 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้ 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560  

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 42 42 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 134 69 
มากกวา่ 5 ปี 1,711 - 

ทัง้นี  ้จ านวนเ งินขัน้ต ่ าดังกล่าวมีส่วนหนึ่งบันทึกเ ข้าไปเป็นหนี ส้ินในงบแสดงฐานะทางการเ งินรวม                                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าแล้วเป็นจ านวน 40 ล้านบาท 

กิจการร่วมค้าได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าที่ดินระยะสัน้ อายุของสญัญามีระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการร่วมค้ามีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2561 

จ่ายช าระ  
ภายใน 1 ปี 2 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1 

13.4.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาตวัแทนจ าหน่าย (Agency Agreement) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมต้อง
จ่ายตามสญัญาในอตัราร้อยละ 1 ถึง 7 ของมลูคา่ขายหนว่ยในอาคารชดุของโครงการ 

13.4.4 การค า้ประกัน 

ก) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า

ในวงเงิน 4,105 ล้านบาท 

ข) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ค า้ประกันการท าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง  

เพื่อค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าที่ดินดงักลา่วของบริษัทยอ่ย 
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13.4.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคดีความที่เก่ียวเนื่องกบัการถกูกลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะ
ขายจากลกูค้าบางรายและคดีละเมิด ซึง่มีมลูคา่ฟอ้งร้องรวมทัง้สิน้ 11 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัท
ย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริษัทฯและฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับ
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัจากคดี  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้บนัทึกประมาณการหนีส้ินที่เก่ียวข้องกับคดีความดงักลา่วเป็นจ านวน
เงินประมาณ 2 ล้านบาท 

14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานและฐานะการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

14.1 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559  

 

(หนว่ย : พนับาท)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 896,043 6.25% 647,681 6.19% 1,133,734 11.69%

เงินลงทนุชัว่คราว 224,808 1.57% 1,086 0.01% 1,073 0.01%

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 209,367 1.46% 53,374 0.51% 10,492 0.11%

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,087,909 35.51% 6,872,485 65.72% 6,265,031 64.59%

ห้องชดุทีมี่ไว้เพ่ือขาย 1,035,292 7.22% -                    0.00% -                0.00%

เงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมา 155,276 1.08% 122,509 1.17% 72,817 0.75%

เงินมดัจ าคา่ซือ้ทีด่ิน 286,320 2.00% 140,200 1.34% -                0.00%

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 61,496 0.43% 75,417 0.72% 89,767 0.93%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,956,512 55.52% 7,912,752 75.66% 7,572,914 78.07%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนั 14,460 0.10% 360,000 3.44% 3,800 0.04%

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,156,457 8.07% -                    0.00% -                0.00%

ทีด่ินรอการพฒันา 2,150,882 15.01% 506,742 4.85% 506,742 5.22%

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 339,824 2.37% 111,331 1.06% 129,481 1.33%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 776,270 5.42% 822,747 7.87% 835,899 8.62%

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 144,313 1.01% 139,672 1.34% 164,967 1.70%

เงินมดัจ าคา่สทิธิการเช่า -                    0.00% 340,673 3.26% 300,000 3.09%

สทิธิการเช่า 1,589,192 11.09% 65,088 0.62% 68,080 0.70%

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่าย 128,328 0.90% 111,285 1.06% 99,536 1.03%

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 73,503 0.51% 87,685 0.84% 18,712 0.19%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,373,229 44.48% 2,545,223 24.34% 2,127,218 21.93%

รวมสินทรัพย์ 14,329,741 100.00% 10,457,975 100.00% 9,700,132 100.00%

รายการ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 (ตอ่)

 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 989,355 6.90% 828,880 7.93% 467,482 4.82%

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 291,846 2.04% 231,824 2.22% 222,979 2.30%

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 131,762 0.92% 130,131 1.24% 178,534 1.84%

เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 1,396,929 9.75% 840,071 8.03% 1,102,029 11.36%

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,315,736 16.16% 1,025,862 9.81% 466,341 4.81%

หุ้นกู้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 998,710 6.97% 499,492 4.78% -                0.00%

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้างจ่าย 143,808 1.00% -                    0.00% -                0.00%

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 68,894 0.48% 13,428 0.13% 25,613 0.26%

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 32,476 0.23% 38,754 0.37% 50,495 0.52%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,369,517 44.45% 3,608,442 34.50% 2,513,473 25.91%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,192,630 8.32% -                    0.00% 510,000 5.26%

หุ้นกู้  - สทุธิจากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 921,113 6.43% 1,705,497 16.31% 1,493,744 15.40%

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 23,788 0.17% 19,073 0.18% 22,966 0.24%

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24,804 0.17% 23,276 0.22% 18,118 0.19%

คา่เช่าทีด่ินระยะยาวค้างจ่าย 39,794 0.28% -                    0.00% -                0.00%

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 36,224 0.25% 34,967 0.33% 33,939 0.35%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,238,352 15.62% 1,782,813 17.05% 2,078,766 21.43%

รวมหนีสิ้น 8,607,869 60.07% 5,391,255 51.55% 4,592,239 47.34%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุช าระแล้ว 4,172,484 29.12% 3,575,484 34.19% 3,575,484 36.86%
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 167,265 1.17% 104 0.00% 104 0.00%

สว่นเกินของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยซึ่งเกิดจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมในราคาที่

สงูกว่ามลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย ณ วนัทีซื่อ้ (564,048) -3.94% (564,048) -5.39% (564,048) -5.81%

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28,940 0.20% 28,940 0.28% 27,721 0.29%

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 134,000 0.94% 109,000 1.04% 109,000 1.12%

ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,776,660 12.40% 1,899,997 18.17% 1,957,360 20.18%

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 1,360 0.01% 7 0.00% (240) 0.00%

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,716,660 39.89% 5,049,484 48.28% 5,105,381 52.63%

สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 5,211 0.04% 17,236 0.16% 2,512 0.03%

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,721,871 39.93% 5,066,720 48.45% 5,107,893 52.66%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,329,741 100.00% 10,457,975 100.00% 9,700,132 100.00%

รายการ
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

               ปี 2561               ปี 2560 ปี 2559 

  
 
 
 

 
 
 

งบก าไรขาดทุน    

    รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,933.32 2,866.26 5,073.58  
    รายได้รวม 3,326.86 3,015.90 5,206.43  
    ต้นทนุขายขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,193.18 1,934.26 3,181.42  
    คา่ใช้จา่ยรวม 3,095.42 2,688.66 4,037.05  
    ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจหลกั 740.14 932.00 1,892.17  
    ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (6.03) 191.19 850.60  
    ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 8.60 192.92 850.65  

งบแสดงฐานะการเงิน    

    รวมสินทรัพย์ 14,329.74 10,457.97 9,700.13 
    หนีส้ินรวม 8,607.87 5,391.25 4,592.24 
    ทนุเรือนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 4,172.48 3,575.48 3,575.48 
    รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,721.87 5,066.72 5,107.89 
    สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,716.66 5,049.48 5,105.38 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) (เทา่)    

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  1.25 2.19 3.01 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  0.29 0.29 0.52 

อัตราความสามารถในการท าก าไร  
(Profitability Ratios) (%)    

 อตัราก าไรขัน้ต้น  (1)  25.23% 32.52% 37.29% 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (849,783) (904,690) 1,592,347

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,358,857) (458,259) (795,836)

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,455,520 877,076 (148,993)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง 1,536 414 28

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 248,416 (485,459) 647,547

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริงส าหรับเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (54) (594) -                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 647,681 1,133,734 486,187

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 896,043 647,681 1,133,734

รายการ

(ล้านบาท ยกเว้น หุ้น /  
ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงนิ) 
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 อตัราก าไรสทุธิ (2) 0.26% 6.40% 16.34% 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (3)  0.16% 3.80% 17.81% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  0.07% 1.91% 8.66% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratios) (เทา่)    

 อตัราสว่นหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม  0.24 0.28 0.52 

อัตราส่วนการช าระหนี ้(Leverage Ratios) (เทา่)    
 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ  1.50 1.06 0.90 
 อตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ตอ่ทนุ  1.15 0.80 0.58 
    อตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้สทุธิตอ่ทนุ (4) 0.99 0.67 0.35 
 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้  (5)  1.36 4.25 12.42 

อัตราการเติบโต (% ต่อปี) (%)    
 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์รวม  37.02% 7.81% -2.48% 

 อตัราการเติบโตของหนีส้ินรวม  59.66% 17.40% -16.44% 

 อตัราการเติบโตของทนุ  12.93% -0.81% 14.76% 

 อตัราการเติบโตของรายได้รวม  10.31% -42.07% 1.18% 

 อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยด าเนินงานรวม (6)   18.65% -33.83% 4.03% 

อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Ratios) (บาท)    
 ก าไรตอ่หุ้น  0.002 0.054 0.238 
 มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (7)  1.371 1.417 1.429 

ข้อมูลทางการเงินอ่ืนๆ    
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสทุธิ (849.78) (904.69) 1,592.35 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุสทุธิ (1,358.86) (458.26) (795.84) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการจดัหาเงินสทุธิ 2,455.52 877.08 (148.99) 

(1) อตัราก าไรขัน้ต้น = (รายได้จากการขาย-ต้นทนุขาย) / รายได้จากการขาย โดยรายได้จากการขาย หมายถึง รายได้ท่ีถกูรับรู้จากการขายหน่วยในอาคารชดุ
พกัอาศยั  

(2) อตัราก าไรสทุธิ = ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท / รายได้รวม 
(3) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท/ ค่าเฉลี่ยสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทปีนีแ้ละปีท่ีแล้ว     
(4) อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้สทุธิต่อทนุ = หนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้เช่น เงินกู้ธนาคารและหุ้นกู้  หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 (5) อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

หมายถึง ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหาเงินกู้  เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกู้  
 (6) ไมร่วมขาดทนุจากการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและการปรับลดราคาทนุของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะ

ได้รับ 
(7) มลูค่าตามบญัชีรวมสว่นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 
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14.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

14.2.1 รายได้ 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,514.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,061.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 234.8 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อน โดย 1,355.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.5 ของรายได้รวม มาจากการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดแก่
ลกูค้าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 8 โครงการ  

ส าหรับรายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ 3,326.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 311.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 จากปีก่อน โดย 2,933.3 
ล้านบาท หรือร้อยละ 88.2 ของรายได้รวม มาจากการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดแก่ลกูค้าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 10 
โครงการ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยอด Backlog2 ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 11,081.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 107.4 จาก 
5,359.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 ยอด Backlog 11,081.7 ล้านบาทประกอบด้วย ร้อยละ 26.1 จาก เดอะ ลอฟท์ สีลม ร้อยละ 
23.3 จาก เทตต์ ทเวลฟ์ ร้อยละ 21.8 จาก เดอะ ลอฟท์ อโศก ร้อยละ 19.3 จาก ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ ร้อยละ 7.3 จาก เดอะ  
ดิโพลแมท 39 ร้อยละ 1.6 จาก เดอะ ริเวอร์ ร้อยละ 0.5 จากมิวส์ เย็นอากาศ และ ร้อยละ 0.1 จาก ยนูิกซ์ เซาท์พทัยา รวมทัง้หมด 
8 โครงการ 

ต้นทุนขาย 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีต้นทนุขายส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 1,010.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 752.9 ล้านบาท 
จาก 257.8 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 2,193.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 258.9 ล้าน
บาท จาก 1,934.3 ล้านบาทในปีก่อน ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้น 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 344.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
25.4 ซึ่งลดลงจาก อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 36.0 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีการโอนโครงการ เดอะ ดิโพล
แมท 39 เป็นจ านวนมากซึง่เป็นโครงการท่ีซือ้มาเพื่อขายจึงมีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากวา่โครงการท่ีบริษัทสร้างเอง  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 740.1 ล้านบาท ลดลงจาก 932.0 ล้านบาท ใน
ปีก่อน โดยอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 25.2 ลดลงจากร้อยละ 32.5 ในปีก่อน ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลง
ในปีนีเ้นื่องจากมีการให้สว่นลดพิเศษส าหรับโครงการยนูิกซ์ เซาท์พทัยา ประกอบกบัมีการโอนโครงการท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้น

                                                           
2 Backlog นบัรวมยอดขายที่มีสญัญาซือ้ขายและยอดจอง 
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ต ่าดงักลา่วข้างต้น หากไม่รวม 2 โครงการดงักลา่ว บริษัทฯ จะมีอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 
เทา่กบัร้อยละ 34.8  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 316.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 86.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.4 
จาก 230.4 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึน้ตามรายได้จาก
การขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 883.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 128.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 
จาก 754.4 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากมีการเร่ิมพฒันาโครงการอาคารส านกังาน และธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบ
กบัคา่ใช้จ่ายในการโอนและภาษีในไตรมาส 4 ดงัที่กลา่วข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสว่นใหญ่เกิดจากดอกเบีย้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อการพฒันาโครงการ ซึ่งจะถกูบนัทึกเข้าเป็นต้นทุนของ
โครงการจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  หลงัจากนัน้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบก าไรขาดทุน และเงินกู้จะทยอยคืน
เมื่อมีการโอนห้องชุด ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 47.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47.1 ล้านบาท จาก 0.2 
ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน ทัง้นีเ้นื่องจาก ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมเพื่อการเข้าซือ้ทรัพย์สินของ 
KPNL ซึง่เป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมขาย จึงไมส่ามารถน าคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ดงักลา่วมาบนัทกึเป็นต้นทนุของโครงการได้ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 149.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 71.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 93.3 
จาก 77.1 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุส าหรับโครงการใหมแ่ละเงินทนุหมนุเวยีน
ในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกบัดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมเพื่อการเข้าซือ้ทรัพย์สนิของ KPNL ดงักลา่วข้างต้น 

ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 107.1 ล้าน
บาท คิดเป็นก าไรสทุธิตอ่หุ้นส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561 เทา่กบั 0.03 บาทตอ่หุ้น  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 8.6 ล้านบาท  

14.2.2 ฐานะทางการเงนิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,329.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,871.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.0 จากสินทรัพย์รวม 
10,458.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายการหลกัเป็นสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึน้ 1,524.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิ
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การเช่าที่ดินบนถนนเพลนิจิต ที่บริษัทฯ ได้รับมอบท่ีดินและจดทะเบียนสทิธิการเช่ากบักรมที่ดินในเดือนเมษายน 2561 และ
ที่ดินรอการพฒันาเพิ่มขึน้ 1,631.4 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561  

หนีส้นิ 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 8,607.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,216.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.7 เมื่อเทียบกับหนีส้ินรวม 
5,391.3 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเงินกู้ ระยะสัน้ (รวมเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 
เพิ่มขึน้ 2,093.4 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี ้ส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของโครงการ เดอะ 
ลอฟท์ อโศก จ านวน 1,130.7 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยคืนเงินกู้ตามการโอนห้องชุด นอกจากนัน้ยงัมีเงินกู้ ระยะยาวที่
เพิ่มขึน้ 408.2 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในโครงการใหม่และเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ และมีเงินมดัจ าและ
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 556.9 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,561.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 655.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 จาก 5,066.7 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2560 สาเหตหุลกัจากการออกหุ้นเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัทฯ ให้แก่ KPNL จ านวน 597.0 ล้าน
หุ้น เพื่อช าระเป็นสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL 

อัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อทุน 

บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้รวม 6,561.4 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวม 896.0 ล้านบาทและ
เงินลงทนุชัว่คราว 224.9 ล้านบาท จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ3 เทา่กบั 0.96 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เพิ่มขึน้จาก 0.67 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นีเ้กิดจากการลงทนุในท่ีดินส าหรับท าโครงการที่พกัอาศยัใหม่ๆ  
บริษัทฯ ยงัคงนโยบายที่จะรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุนีไ้มใ่ห้เกิน 1.5 เทา่ 

กระแสเงนิสด 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสทุธิในกิจกรรมด าเนินงาน 563.8 ล้านบาท โดยรายการหลกัจากการ
ซือ้ห้องชุดโครงการเดอะ ดิโพลแมท 2 แห่ง เงินมัดจ าซือ้ที่ดิน ส าหรับกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสทุธิ 
1,348.3 ล้านบาท โดยรายการหลกัเป็นเงินสดจ่ายส าหรับสทิธิการเช่าที่ดินท่ีเพลนิจิตเพื่อก่อสร้างโครงการอาคารส านกังาน 
1,220.9 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสทุธิ 2,456.4 ล้านบาท โดยรายการหลกัเป็นเงินสด
รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลอื 896.0 ล้าน
บาท 

                                                           
3 ค ำนวณจำกหนีสิ้นทีมี่ดอกเบีย้สทุธิกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
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15. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

-ไมม่ี- 

16. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถอืหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

16.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 

2. นายลี เช เชง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

3. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

4. นายวรุณ วรวณิชชา ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ 

5. นายระวี ธาตนิุยม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการตลาด 

16.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  

ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 21.40 

2. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 828,000,000 19.84 

3. นายจิรวฒุิ ควุานนัท์ 305,806,500 7.33 

4. นายมงคล ประกิตชยัวฒันา 161,050,000 3.86 

5. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 150,000,000 3.60 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 143,473,270 3.44 

7. RHB INVESTMENT BANK BERHAD 
(RETAIL)-KL MAIN 

95,000,000 2.28 

8. นางสปุราณี ชยัชเูกียรต ิ 47,100,000 1.13 

9. นายศภุชยั สทุธิพงษ์ชยั 43,803,900 1.05 

10. นายชชูาติ ชยัชเูกียรติ 42,400,000 1.02 
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17. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

-ไมม่ี- 

18. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวา่บริษัทฯ จะไมม่ีปัญหาใด ๆ เก่ียวกบัเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ จากการ

เข้าท าธุรกรรม เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนจ านวนประมาณ 896 

ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และสินเช่ืออื่น ๆ จากสถาบนัการเงินซึง่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและการ

เข้าท าธุรกรรมจะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

19. คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีใดซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมี

สาระส าคญั (มีมลูค่าสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) อย่างไรก็ดี อดีตบริษัท

ย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สดุซึ่งจะไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัที่มีการเปิดเผย

อยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ข้อ 34.5 

นอกเหนือจากคดีความดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคดีความที่เก่ียวเนื่องกบัการถกูกลา่วหาว่าผิด

สญัญาจะซือ้จะขายจากลกูค้าบางรายและคดีละเมิด ซึ่งเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

และบริษัทยอ่ย แตม่ิได้สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมนียัส าคญั รวมทัง้ไมม่ีคดี

ใดที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทรวมถึงไมม่ีประเด็นข้อพิพาทที่เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่

ที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด โดยมีรายละเอียดดงัที่มีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ข้อ 34.6 

20. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์คือ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่

ร้อยละ 10 ขึน้ไปและผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว นอกเหนือจากรายการที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ข้อ 6 
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21. สรุปสัญญาที่ส าคัญ 

 
บริษัท / โครงการ 

 
รายละเอียด 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ 
(พันบาท) 

 
ภาระผูกพัน หมายเหตุ 

1. บริษัท อาร์ เอ็ม 
แอล 548 
จ ากดั 

รายละเอียดสญัญาเชา่ที่ดิน 

เพ่ือใช้ที่ดินส าหรับการก่อสร้าง

อาคารส านกังานและพืน้ทีค้่า

ปลีกให้เชา่ของโครงการ One 

City Centre 

 

1,527,096 ▪ ช าระค่าเช่ารายปีตลอด

ระยะเวลา 30 ปี โดยเร่ิม

จ่ายในวันที่  1 เมษายน 

2565 ร ว ม เ ป็ น จ า น ว น 

1,804 ล้านบาท  

▪ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

เ ป็นรายปีในระหว่างปี  

2579 ถึงปี 2583 รวมเป็น

จ านวนเงิน 100 ล้านบาท 

เพื่ อ ใ ช้ป รับป รุ งอาคาร

โ ค ร ง ก า ร ห รื อ รื ้อ ถ อ น

อาคารโครงการ ณ วัน

สิน้สดุสญัญา 

▪ จ านองเพื่อค า้ประกนัเงินกู้

เพื่อใช้เป็นค่าซือ้ที่ดินและ

พัฒนาโครงการ วงเงิน

จ านอง 3,480 ล้านบาท 

▪ เนือ้ที่เชา่ (Leased Area): 

เนือ้ที่ 6 ไร่ 28 ตารางวา 

▪ ลกัษณะสญัญาเชา่ที่ดิน: 

Build-Transfer-Operate 

(BTO) 

▪ อายสุญัญาเชา่ (Lease 

Term): 30 ปี  

▪ วนัที่เร่ิมการเชา่ ( Lease 

Commencement Date): 

วนัที่ 1 เมษายน 2565  

▪ วนัที่สิน้สดุการเชา่ (Lease 

Expiry Date): วนัที่ 31 

มีนาคม 2595 

2. บริษัท ตากสิน 
พร็อพเพอร์ตีส์้ 
จ ากดั 

รายละเอียดสญัญาเชา่อาคาร 

(Lease Agreement) ระหวา่ง

ส านกังานทรัพย์สินสว่น

พระมหากษัตริย์ (ผู้ ให้เชา่) และ

บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตีส์้ 

จ ากดั (ผู้ เชา่)  
 

62,096 - ▪ เนือ้ที่เชา่ (Leased Area): 

เนือ้ที่ 2 ไร่ 3 งาน 71.0 

ตารางวา หกั ที่ดินสว่นที่

เป็นทางภาระจ ายอมให้กบั

ที่ดินแปลงข้างเคียง 

คงเหลือเนือ้ที่ดินประมาณ 

2 ไร่ 1 งาน 52.71 ตาราง

วา 

▪ ลักษณะสัญญาเช่าที่ดิน: 

Build-Transfer-Operate 

(BTO) 

▪ อายสุญัญาเชา่ (Lease 

Term): 30 ปี  
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บริษัท / โครงการ 

 
รายละเอียด 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ 
(พันบาท) 

 
ภาระผูกพัน หมายเหตุ 

▪ วนัที่เร่ิมการเชา่

(Commencement Date): 

วนัที่ 28 กนัยายน 2552 

▪ วนัที่สิน้สดุการเชา่(Lease 

Expiry Date): วนัที่ 27 

กนัยายน 2582 

รวม 1,589,192   

22. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทนี จ ากดั จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 2) 

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั (“KPNL”) ภายใต้กระบวนการ
โอนกิจการทัง้หมด (“การลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL”) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึงการ
เข้าถือหุ้นใน บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากดั (“บริษัทเป้าหมาย”) ในสดัสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
โดยบริษัทเป้าหมายดงักล่าวเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู ที่อยู่ระหว่างการพฒันา ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 
24160 และ 24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยู่บริเวณซอยสขุมุวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ SHAA อโศก”) (เดิมช่ือโครงการ S19) โดยบริษัทฯ ช าระคา่ตอบแทนส าหรับการลงทนุใน
ทรัพย์สินของ KPNL ด้วยเงินสด และด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ KPNL กลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ (ล าดบัที่ 2) ทัง้นี ้ณ วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562  KPNL และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัคือนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 20.18 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL พนัธมิตรทาง
ธุรกิจภายใต้สญัญาร่วมลงทนุ (Joint Venture Agreement) กบั KPNL ที่ยงัคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสดัสว่นร้อยละ 49 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเป้าหมาย ได้ใช้สิทธิเรียกให้ KPNL ซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมาย (Put Option) ที่
พนัธมิตรทางธุรกิจดงักลา่วถืออยู่ทัง้หมดในสดัสว่นร้อยละ 49 ตามสญัญาร่วมลงทนุ จึงเป็นผลให้ KPNL ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ (ล าดบัท่ี 2) ยงัคงถือหุ้นในบริษัทเปา้หมายในสดัสว่นร้อยละ 49 

เพื่อเป็นการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของโครงการ
ที่มีศกัยภาพที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบับริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่  
14 มีนาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมตัิเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิให้ บริษัท ไรมอน แลนด์  
โฮลดิง้ จ ากดั (“RMLH”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเปา้หมาย จ านวน 
245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเป้าหมายจาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็น
เจ้าหนีข้อง KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเป้าหมายตามสดัสว่นการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นมลูคา่รวม
ทัง้สิน้ 191,100,000 บาท (รวมเรียกวา่“ธุรกรรมการซือ้หุ้น”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเก่ียวกบั
สินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยเมื่อค านวณมลูค่าของรายการพบวา่มี
มูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 
20,000,000 บาท และมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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นอกจากนี  ้ธุรกรรมการซือ้หุ้ นยังเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่   
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  ลงวนัที่  
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่  
29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของ
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 1.33 โดยค านวณจาก 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า“klapsons” 
เพื่ อด า เนินธุ ร กิจด้านที่พักอาศัยพร้อมสิ่ งอ านวยความสะดวก  (Hospitality) เ ป็นระยะเวลา 10 ปีนับตัง้แต่วันที่   
1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ช าระค่าสิทธิเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อค านวณ
มลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากบัร้อยละ 0.15 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
สอบทานโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว
เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 

นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกนันี ้บริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE (“โครงการ OCC”) (ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การลงทนุใน
โครงการ ONE CITY CENTRE (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2)) ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ จะเทา่กบัร้อยละ 72.07  

ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของทัง้สามธุรกรรมดังกล่าวตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีมูลค่าของ
รายการสงูสดุรวมเทา่กบัร้อยละ 73.55 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้หุ้นจึงถือเป็นรายการ
ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไป และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่ว รวมทัง้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท 
แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัและประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุ้นดงักลา่วมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ RMLH จะเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional Share Purchase Agreement) (“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) เพื่อซือ้หุ้นสามญัในบริษัทเปา้หมายจ านวน 245,000 หุ้น 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเป้าหมาย จาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าหนีข้อง 
KPNL ซึง่ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเปา้หมายตามสดัสว่นการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเปา้หมาย โดยบริษัทฯ คาดวา่ RMLH จะ
ด าเนินการช าระราคาและรับโอนหุ้นจาก KPNL รวมถึงการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการเป็นเจ้าหนีด้งักลา่วได้แล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ทัง้นี ้ภายหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นได้ส าเร็จลงหรือได้รับ
ยกเว้นเป็นอยา่งอื่นโดยคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ซือ้ :  RMLH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของ
 หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ RMLH 

ผู้ขาย :  KPNL 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : KPNL ถือเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เนื่องจาก KPNL และ
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
รวมกันในสดัส่วนร้อยละ 20.18 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ 

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

RMLH จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเปา้หมาย จ านวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทเป้าหมาย จาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าหนีข้อง KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทเป้าหมายตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเปา้หมาย คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 191,100,000 บาท โดย RMLH จะช าระคา่ตอบแทน
ส าหรับธุรกรรมการซือ้หุ้น เป็นเงินสดให้แก่ KPNL 

ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้น สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทเปา้หมาย โดยการถือหุ้นทางอ้อมผา่น 
RMLH จะเพิ่มขึน้จากเดิม ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเปา้หมาย 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปา้หมายก่อนเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปา้หมายภายหลงัจากการเข้าท าธรุกรรมการซือ้หุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขนาดของรายการ 

3.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

การเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้ นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  ซึ่งเมื่อ
ค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ จะเท่ากบัร้อยละ 1.33 โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

JS Assets Management PTE. LTD. 

บริษัทฯ 

RMLH 

โครงการ SHAA อโศก  

KPNL 
KPNL 

ผู้ถอืหุ้นอื่น 

49% 

19.84% 

51% 

58.42% 21.40% 

บริษัทเป้าหมาย 

100% 

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 

0.34% 

JS Assets Management PTE. 
LTD. 

บริษัทฯ 

RMLH 

โครงการ SHAA อโศก  

KPNL 
KPNL 

ผู้ถอืหุ้นอื่น 

19.84% 

100% 

58.42% 21.40% 

บริษัทเป้าหมาย 

100% 

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช  

0.34% 
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การค านวณมลูคา่ของธุรกรรมการซือ้หุ้นโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ 
ในการค านวณ 

วิธีการค านวณ ขนาดรายการ  
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิ (NTA)(1) 

  =     (NTA ของบริษัทเปา้หมาย X สดัสว่นท่ีได้มา) X 100 

NTA ของบริษัทฯ 

=     (5,624,305 X 49%) X 100 
                 5,572,347,287 

=               0.05 

0.05 

2. เ กณฑ์ก า ไ รสุท ธิจาก 

การด าเนินงาน 

=     (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทท่ีได้มา X  
สดัสว่นได้มา) X 100 

    ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของฯ 
 

ไมส่ามารถค านวณ
ได้เนื่องจากบริษัท
เปา้หมายมีผล
ขาดทนุ 

3. เ กณฑ์มูลค่ า รวมของ 

สิง่ตอบแทน 

=     มลูคา่รายการท่ีจา่ยหรือได้รับ X 100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

=     191,100,000 X 100 
           14,329,740,862 

=           1.33 

1.33 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุท่ีออก

เพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

=     จ านวนหุ้นทนุท่ีบริษัทฯ ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ X 100 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ 

ไมส่ามารถค านวณ
ได้เนื่องจากบริษัทฯ 
ไมไ่ด้ออกหุ้นเพื่อ
ช าระเป็น 
คา่สนิทรัพย์ 

หมายเหต ุ(1) มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) หมายถึง สนิทรัพย์รวม - สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - หนีส้นิรวม – สว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในระยะเวลาหกเดือนที่ผา่นมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึง่สทิธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า“klapsons” เพื่อด าเนิน
ธุรกิจด้านท่ีพกัอาศยัพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ช าระค่าสิทธิเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของรายการตาม
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เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากบัร้อยละ 0.15 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 13 
กมุภาพนัธ์ 2562 

นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวเดียวกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิธุรกรรม
การลงทนุในโครงการ OCC พร้อมกบัการพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุ้นนี ้โดยธุรกรรมการลงทนุในโครงการ OCC มีขนาด
รายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ เท่ากบัร้อยละ 72.07 ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฎ
ตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การลงทุนในโครงการ ONE CITY 
CENTRE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ในการนี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของทัง้สามธุรกรรมดงักล่าวภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีมลูคา่
ของรายการสงูสดุรวมเทา่กบัร้อยละ 73.55 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไป ธุรกรรมการซือ้หุ้นจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
โดยบริษัทฯ ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที 
โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือ 
นดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย โดยต้องระบช่ืุอและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ี
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืนดัประชมุด้วย 

3) แตง่ตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกบั
การเข้าท ารายการ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  
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3.2.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องจาก KPNL เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ การเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้ นจึงถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน
ประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีมลูค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.43 
ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสงูกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยการ
เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อน
วนัประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มี
สว่นได้เสยี 

2) แต่งตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็น
เก่ียวกับการเข้าท ารายการ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เก่ียวโยงรายเดียวกัน  หรือผู้ ที่เก่ียวข้องหรือ 
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วในช่วงระหวา่งหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นนี ้

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

หุ้นสามญัของบริษัทเป้าหมายจ านวน 245,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
เป้าหมาย รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าหนีข้อง KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเป้าหมายตามสดัสว่นการถือหุ้นของ KPNL ใน
บริษัทเปา้หมาย  

ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทเปา้หมาย ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

1) ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริษัทเป้าหมายเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ช่ือ โครงการ 

SHAA อโศก  ที่อยู่ระหว่างการพฒันา ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 24160 
และ 24161 เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ 
บริเวณซอยสขุุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
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โดยที่ดินดงักล่าวจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมีเนียมระดบัหรู (Luxury 
Condominium) ทัง้หมด 24 ชัน้ และมีจ านวนห้องที่คาดว่าจะขายทัง้สิน้ 
143 ห้องชดุ และอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
วันจดทะเบียน
บริษัท 

24 พฤศจิกายน 2560 

2) รายช่ือคณะกรรมการ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายธีรศกัดิ ์ปัสสารี กรรมการ 

2. นายระวี ธาตนิุยม กรรมการ 

3. นายลี เช เตก็ ไลโอเนล กรรมการ 

4. นายสถาพร อมรวรพตัร์ กรรมการ 

3) รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1. บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิง้ จ ากดั 254,999 51 
2. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 245,000 49 
3. นายเกษม ณรงค์เดช 1 - 

รวม 500,000 100 

4) สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2561 (ตรวจสอบ) (บาท) 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 833,742,454 

รวมสินทรัพย์ 843,402,725 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 837,778,420 

รวมหนีส้ิน 837,778,420 

ทนุจดทะเบียน 50,000,000 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2561 (ตรวจสอบ) (บาท) 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 50,000,000 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,624,305 

รวมรายได้ 487,649 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 39,800,507 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 4,733,107 

รวมคา่ใช้จ่าย 44,533,614 

ขาดทนุ (ไม่รวมต้นทนุทางการ
เงิน) 

(44,045,965) 

ต้นทนุทางการเงิน (279,219) 

ขาดทุนสุทธิ (44,325,184) 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมการซือ้หุ้ นเท่ากับ 191,100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่าซือ้หุ้ นของบริษัท
เป้าหมายจ านวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดในบริษัทเป้าหมาย รวมถึงสิทธิในการ
เป็นเจ้าหนีข้อง KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเป้าหมายตามสดัสว่นการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเป้าหมาย  โดย RMLH 
จะช าระคา่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมการซือ้หุ้นด้วยเงินสดให้แก่ KPNL 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการซือ้หุ้นนัน้ คือราคาที่บริษัทฯ 
และผู้ขายได้เจรจาและตกลงกัน โดยอ้างอิงจากมลูค่าหุ้นสามญัที่ปรับปรุง (Adjusted Book Value) รวมกบัสิทธิในความเป็น
เจ้าหนีข้อง KPNL   
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7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

บริษัทฯ ประเมินมลูค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายจากมลูค่าโครงการ SHAA อโศก ทัง้นี ้มูลค่าโครงการ SHAA อโศก  
มีมูลค่าเท่ากบั 2,550.77 ล้านบาท  โดยการประมาณการรายได้จากการขายห้องชุดทัง้โครงการ โดยค านวณจากราคาขาย
เฉลีย่ตอ่ตารางเมตรคณูด้วยพืน้ท่ีขายทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ราคาขายเฉลีย่ตอ่ตารางเมตร 320,871.49 

พืน้ท่ีขายทัง้หมด 7,949.50 ตารางเมตร 

มลูคา่รวมทัง้สิน้ 2,550.77 ล้านบาท 

ปีที่เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ ประมาณไตรมาส 4 ของปี 2565 

หมายเหตุ: ส าหรับประมาณการรายได้จากโครงการ เป็นการประมาณการจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจ
เปลีย่นแปลงได้หากมีเหตปัุจจยัส าคญัที่เปลีย่นแปลงไป 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นสามญัที่ปรับปรุง (Adjusted Book Value) ของบริษัทเป้าหมายจ านวน 

245,000 หุ้น มีมูลค่าเท่ากับ 61.44 ล้านบาท1 และมูลค่าของหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ที่บริษัทเป้าหมายมีต่อ KPNL เท่ากับ 

130.54 ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 191.98 ล้านบาท 

8. แหล่งที่มาของเงนิทุนและวิธีการช าระสิ่งตอบแทน 

แหล่งที่มาของเงินทุนส าหรับธุรกรรมการซือ้หุ้ นจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 896.04 ล้านบาท และมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทนุ 

ตลาดเงินและกองทนุต่างประเทศจ านวน 224.81 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,120.85 ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ ซึง่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

9. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมการซือ้หุ้นดงักลา่วจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่จะระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น รวมถึงข้อตกลงและ
สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการเสร็จสมบรูณ์หรือได้รับยกเว้นเป็นอยา่งอื่นโดยคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 

                                                           
1 มลูค่าหุ้นสามญัท่ีปรับปรุง (Adjusted Book Value) ค านวณจาก (มลูค่าตามบญัชีของส่วนของผู้ ถือหุ้น + ส่วนต่างระหว่างราคาท่ีดินซึง่
ประเมินโดยผู้ประเมิน บริษัท แลนด์มาร์ค คอนซลัแทนส์ จ ากดั กบัมลูคา่ต้นทนุท่ีดินตามบญัชีของบริษัทเปา้หมาย) X สดัสว่นท่ีจะได้มาครัง้นี ้
ซึง่เท่ากบั (5.62 ล้านบาท + 119.77 ล้านบาท) x 49%  
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โดยบริษัทฯ คาดว่า RMLH จะด าเนินการช าระราคาและรับโอนหุ้นรวมถึงสิทธิในความเป็นเจ้าหนี ้จาก KPNL ได้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

ทัง้นี ้เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นมีดงันี ้ 

1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้ น (ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562) 

2) คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นของ KPNL จะต้องอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้น 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

การเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้ นนีจ้ะช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ KPNL ซึ่งเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทเป้าหมายในสดัสว่นร้อยละ 51 และ KPNL ถือ
อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 49 หากธุรกรรมนีไ้ด้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทเป้าหมาย  
โดยการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน RMLH จะเพิ่มขึน้จากเดิม ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ มีอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการตดัสินใจในการลงทุนในโครงการ SHAA อโศก ให้เป็นไปใน
ทิศทางที่บริษัทฯ ก าหนด 

11. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

11.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นในครัง้นี ้ 

11.2 ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้หุ้น ได้แก่ 

ที่ ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 828,000,000 19.84% เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

2. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 14,042,800 0.34% เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ใน KPNL โดย

ถือหุ้ นโดยอ้อมผ่านบริษัท เคพีเอ็น  

โฮลดิ ง้ จ ากัด (“KPN Holding”) ใน
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ที่ ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น ลักษณะความสัมพนัธ์ 

สดัสว่นร้อย 38 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของ KPN Holding 

รวมจ านวนหุ้นที่ไม่มีสทิธิออก

เสียง 

842,042,800 20.18  

12. การอนุมัติรายการ 

ธุรกรรมการซือ้หุ้นเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ซึ่งเข้าท ากบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ต้องได้อนมุตัิจากที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดย
ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีตามที่ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นในครัง้นี)้ มีความเห็นว่า

ธุรกรรมการซือ้หุ้นมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในโครงการ 

SHAA อโศก  จากเดิม ร้อยละ 51 เป็น ร้อยละ 100 ซึง่คอนโดมิเนียมเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ประกอบกบัโครงการดงักลา่วมี

ศกัยภาพที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้ การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วจะเป็นการขจัดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ KPNL ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมี

อ านาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการตดัสนิใจในการลงทนุในโครงการ SHAA อโศก ให้เป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ ก าหนด 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 13 ข้างต้น 

ไมม่ี 

15. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมลูที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั และเป็น

ผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบไุว้ในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการของ

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมลูที่ระบไุว้ในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ถกูต้อง ครบถ้วน โดย
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ไม่มีการแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามมาตรา 89/20 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

16. ข้อมูลบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจโดยสรุป ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ 

16.1 ข้อมูลทั่วไป การด าเนินธุรกิจโดยสรุป ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดัครัง้แรกในนาม “บริษัท ปิอาซ่าการ์เม้น จ ากดั” เมื่อปี 2530 และได้จดทะเบียน
เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั” ในปี 2533 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท “มหาชน” และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตอ่ประชาชนโดยทัว่ไป และได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยในปี 2536  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,268,262,367 บาท  และมีทุนช าระแล้วจ านวน 4,172,484,127 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,172,484,127 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นธุรกิจหลกั นอกจากนัน้บริษัทฯ  
ยงัด าเนินธุรกิจอื่นๆ โดยมีภาพรวมธุรกิจดงันี ้

1. การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ซึง่รวมถึงการเข้าซือ้หรือร่วมลงทนุในบริษัทอื่น) ได้แก่ อาคารชดุที่พกัอาศยั 
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบ 

2. การพฒันาและ/หรือครอบครองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า  

3. การให้บริการบริหารโครงการให้กบัผู้อยูอ่าศยั และ/หรือ นกัลงทนุ 

4. การให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายห้องพกัอาศยั 

5. การด าเนินธุรกิจร้านอาหาร 
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16.2 แนวโน้มธุรกิจ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่า แนวโน้มของตลาดคอนโดระดบัซูเปอร์ลกัซ์ชัวร่ี และคอนโดระดบัลกัซ์ชวัร่ียงัคงมีโอกาส
เติบโต โดยส าหรับตลาดในกลุ่มซูเปอร์ลกัซ์ชวัร่ี สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคญัในการตดัสินใจของลกูค้า คือ ศกัยภาพของท าเลและ
ความพิเศษของโครงการ ซึ่งมีความแตกตา่งจากตลาดในกลุม่ลกัซ์ชวัร่ีเล็กน้อย ตรงที่ตลาดกลุม่ลกัซ์ชวัร่ี จะมีปัจจยัเร่ืองราคา 
และความคุ้มคา่ของห้องชดุเข้ามาในการพิจารณาด้วย นอกเหนือไปจากท าเล  

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างที่พกัอาศยัระดบัลกัซ์ชัวร่ี และซูเปอร์ลกัซ์ชัวร่ี บนที่ดินซึ่งอยู่ในท าเลใจกลางเมื อง 
รวมทัง้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน (Freehold) ด้วยศกัยภาพ และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์นีเ้องท าให้ได้เป็นบริษัทแนวหน้าในธุรกิจ
ผู้พฒันาที่พกัอาศยัระดบัสงู โดยโครงการของบริษัทฯ ยงัได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลกูค้า  ในปีพ.ศ. 2561 ที่ผา่นมา มีทัง้
ลกูค้าเดิมผู้ที่เคยซือ้ห้องชุดจากทางบริษัทฯ ให้ความไว้วางใจ และได้มีการแนะน าเพื่อน และคนรู้จกัให้เข้ามาเป็นลกูค้าใหม่
ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์นีใ้นการท าการตลาดอยา่งประสบความส าเร็จตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา อีกทัง้
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจให้แก่กลุม่ลกูค้าระดบัสงู ซึ่งลกูค้า
กลุม่นีไ้มไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเงินและการปฎิเสธสนิเช่ือจากธนาคาร 

17. หนีส้ินของบริษัทฯ  

17.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีตราสารหนีท้ี่ออกจ าหนา่ยแล้วดงันี ้

ชื่อ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อาย ุ

(ปี) 

อัตรา
ดอกเบีย้* 

(%) 

วันครบก าหนดไถ่
ถอน 

หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

1,000 3 4.70 21 กนัยายน 2562 

หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

711.7 3 4.70 20 มิถนุายน 2563 

หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

214 2 5.50 17 ธนัวาคม 2563 

*จ่ายดอกเบีย้ทุกๆ 3 เดือน ภายใต้สัญญาหุ้นกู้  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการด ารง

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
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17.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่ มีก าหนดระยะเวลาโดยระบุภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2561 

ชนิดของหนี ้ วงเงนิกู้ (ล้านบาท) สินทรัพย์ค า้ประกัน 

เ งิ นกู้ ยื ม ระยะสั น้ จ ากสถาบัน
การเงิน 

989 ที่ดินรอการพฒันาของบริษัทยอ่ย 

เ งินกู้ ยื มระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

6,328 หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัและบ้านเดี่ยว
ในโครงการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการอาคารชุด ที่ดินรอการพฒันาของ
บริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ตัง้โครงการ 
บัญชีเงินฝากของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
หุ้นบริษัทย่อย สิทธิเรียกร้องใด ๆ ภายใต้
สัญญาเช่ าที่ดิ น  การโอนสิท ธิการ รับ
ผลประโยชน์ในสัญญาจะซือ้จะขายใน
อาคารชุดพักอาศัยและบ้านเดี่ยวของ
โครงการ การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์
ในกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ และ
การค า้ประกนัโดยบริษัทฯ 

รวม 7,317 - 

17.3 ยอดรวมหนีท้ี่มีดอกเบีย้ประเภทอื่น (รวมทัง้เงนิเบิกเกนิบัญชี) และหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชนิดของหนี ้ หลักประกัน จ านวน (ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 135 

รวม  135 

17.4 ยอดรวมหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า ดงันี ้



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  

16 
 

17.4.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทนุที่เก่ียวข้องกบัท าสญัญาออกแบบก่อสร้างโครงการ
เป็นจ านวนเงิน 838 ล้านบาท และ 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 12 ล้านบาท 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เก่ียวข้องกับการท าสญัญาซื อ้ที่ดินเป็นจ านวนเงิน 
2,648 ล้านบาท  

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กิจการร่วมค้ามีรายจา่ยฝ่ายทนุท่ีเก่ียวข้องกบัท าสญัญาออกแบบก่อสร้างโครงการ
เป็นจ านวนเงิน 52 ล้านบาท และ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22 ล้านบาท 

ง) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการร่วมค้ามีรายจ่ายฝ่ายทนุที่เก่ียวข้องกบัการท าสญัญาซือ้ที่ดินเป็นจ านวน
เงิน 16 ล้านบาท 

17.4.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดินระยะยาว พืน้ท่ีอาคารส านกังานและ
พืน้ท่ีค้าปลกีและสญัญาจ้างบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 30 ปี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้ 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560  

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 42 42 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 134 69 
มากกวา่ 5 ปี 1,711 - 

ทัง้นี ้จ านวนเงินขัน้ต ่าดงักลา่วมีสว่นหนึง่บนัทกึเข้าไปเป็นหนีส้นิในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าแล้วเป็นจ านวน 40 ล้านบาท 

กิจการร่วมค้าได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดินระยะสัน้ อายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 
2 ปี 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการร่วมค้ามีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 2561 

จ่ายช าระ  
ภายใน 1 ปี 2 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1 

17.4.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาตวัแทนจ าหนา่ย (Agency Agreement) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมต้องจ่าย

ตามสญัญาในอตัราร้อยละ 1 ถึง 7 ของมลูคา่ขายหนว่ยในอาคารชดุของโครงการ 

17.4.4 การค า้ประกัน 

ก) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯค า้ประกนัวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าใน

วงเงิน 4,105 ล้านบาท 

ข) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯค า้ประกันการท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาวให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อค า้

ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าที่ดินดงักลา่วของบริษัทยอ่ย 

17.4.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีความที่เก่ียวเนื่องกบัการถกูกล่าวหาว่าผิดสญัญาจะซือ้จะ
ขายจากลกูค้าบางรายและคดีละเมิด ซึง่มีมลูคา่ฟอ้งร้องรวมทัง้สิน้ 11 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริษัทฯและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัจากคดี  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้บนัทึกประมาณการหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบัคดีความดงักลา่วเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 2 ล้านบาท 

18. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

18.1 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559  
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(หนว่ย : พนับาท)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 896,043 6.25% 647,681 6.19% 1,133,734 11.69%

เงินลงทนุชัว่คราว 224,808 1.57% 1,086 0.01% 1,073 0.01%

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 209,367 1.46% 53,374 0.51% 10,492 0.11%

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,087,909 35.51% 6,872,485 65.72% 6,265,031 64.59%

ห้องชดุทีมี่ไว้เพ่ือขาย 1,035,292 7.22% -                    0.00% -                0.00%

เงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมา 155,276 1.08% 122,509 1.17% 72,817 0.75%

เงินมดัจ าคา่ซือ้ทีด่ิน 286,320 2.00% 140,200 1.34% -                0.00%

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 61,496 0.43% 75,417 0.72% 89,767 0.93%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,956,512 55.52% 7,912,752 75.66% 7,572,914 78.07%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนั 14,460 0.10% 360,000 3.44% 3,800 0.04%

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,156,457 8.07% -                    0.00% -                0.00%

ทีด่ินรอการพฒันา 2,150,882 15.01% 506,742 4.85% 506,742 5.22%

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 339,824 2.37% 111,331 1.06% 129,481 1.33%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 776,270 5.42% 822,747 7.87% 835,899 8.62%

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 144,313 1.01% 139,672 1.34% 164,967 1.70%

เงินมดัจ าคา่สทิธิการเช่า -                    0.00% 340,673 3.26% 300,000 3.09%

สทิธิการเช่า 1,589,192 11.09% 65,088 0.62% 68,080 0.70%

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่าย 128,328 0.90% 111,285 1.06% 99,536 1.03%

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 73,503 0.51% 87,685 0.84% 18,712 0.19%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,373,229 44.48% 2,545,223 24.34% 2,127,218 21.93%

รวมสินทรัพย์ 14,329,741 100.00% 10,457,975 100.00% 9,700,132 100.00%

รายการ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 (ตอ่) 

 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 989,355 6.90% 828,880 7.93% 467,482 4.82%

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 291,846 2.04% 231,824 2.22% 222,979 2.30%

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 131,762 0.92% 130,131 1.24% 178,534 1.84%

เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 1,396,929 9.75% 840,071 8.03% 1,102,029 11.36%

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,315,736 16.16% 1,025,862 9.81% 466,341 4.81%

หุ้นกู้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 998,710 6.97% 499,492 4.78% -                0.00%

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้างจ่าย 143,808 1.00% -                    0.00% -                0.00%

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 68,894 0.48% 13,428 0.13% 25,613 0.26%

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 32,476 0.23% 38,754 0.37% 50,495 0.52%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,369,517 44.45% 3,608,442 34.50% 2,513,473 25.91%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,192,630 8.32% -                    0.00% 510,000 5.26%

หุ้นกู้  - สทุธิจากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 921,113 6.43% 1,705,497 16.31% 1,493,744 15.40%

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 23,788 0.17% 19,073 0.18% 22,966 0.24%

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24,804 0.17% 23,276 0.22% 18,118 0.19%

คา่เช่าทีด่ินระยะยาวค้างจ่าย 39,794 0.28% -                    0.00% -                0.00%

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 36,224 0.25% 34,967 0.33% 33,939 0.35%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,238,352 15.62% 1,782,813 17.05% 2,078,766 21.43%

รวมหนีสิ้น 8,607,869 60.07% 5,391,255 51.55% 4,592,239 47.34%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุช าระแล้ว 4,172,484 29.12% 3,575,484 34.19% 3,575,484 36.86%
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 167,265 1.17% 104 0.00% 104 0.00%

สว่นเกินของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยซึ่งเกิดจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมในราคาที่

สงูกว่ามลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย ณ วนัทีซื่อ้ (564,048) -3.94% (564,048) -5.39% (564,048) -5.81%

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28,940 0.20% 28,940 0.28% 27,721 0.29%

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 134,000 0.94% 109,000 1.04% 109,000 1.12%

ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,776,660 12.40% 1,899,997 18.17% 1,957,360 20.18%

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 1,360 0.01% 7 0.00% (240) 0.00%

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,716,660 39.89% 5,049,484 48.28% 5,105,381 52.63%

สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 5,211 0.04% 17,236 0.16% 2,512 0.03%

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,721,871 39.93% 5,066,720 48.45% 5,107,893 52.66%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,329,741 100.00% 10,457,975 100.00% 9,700,132 100.00%

รายการ
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

               ปี 2561               ปี 2560 ปี 2559 

  
 
 
 

 
 
 

งบก าไรขาดทุน    

    รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,933.32 2,866.26 5,073.58  
    รายได้รวม 3,326.86 3,015.90 5,206.43  
    ต้นทนุขายขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,193.18 1,934.26 3,181.42  
    คา่ใช้จา่ยรวม 3,095.42 2,688.66 4,037.05  
    ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจหลกั 740.14 932.00 1,892.17  
    ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (6.03) 191.19 850.60  
    ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 8.60 192.92 850.65  

งบแสดงฐานะการเงิน    

    รวมสินทรัพย์ 14,329.74 10,457.97 9,700.13 
    หนีส้ินรวม 8,607.87 5,391.25 4,592.24 
    ทนุเรือนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 4,172.48 3,575.48 3,575.48 
    รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,721.87 5,066.72 5,107.89 
    สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,716.66 5,049.48 5,105.38 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) (เทา่)    

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  1.25 2.19 3.01 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  0.29 0.29 0.52 

อัตราความสามารถในการท าก าไร  
(Profitability Ratios) (%)    

 อตัราก าไรขัน้ต้น  (1)  25.23% 32.52% 37.29% 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (849,783) (904,690) 1,592,347

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,358,857) (458,259) (795,836)

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,455,520 877,076 (148,993)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง 1,536 414 28

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 248,416 (485,459) 647,547

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริงส าหรับเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (54) (594) -                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 647,681 1,133,734 486,187

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 896,043 647,681 1,133,734

รายการ

(ล้านบาท ยกเว้น หุ้น /  
ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงนิ) 
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 อตัราก าไรสทุธิ (2) 0.26% 6.40% 16.34% 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (3)  0.16% 3.80% 17.81% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  0.07% 1.91% 8.66% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratios) (เทา่)    

 อตัราสว่นหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม  0.24 0.28 0.52 

อัตราส่วนการช าระหนี ้(Leverage Ratios) (เทา่)    
 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ  1.50 1.06 0.90 
 อตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ตอ่ทนุ  1.15 0.80 0.58 
    อตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้สทุธิตอ่ทนุ (4) 0.99 0.67 0.35 
 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้  (5)  1.36 4.25 12.42 

อัตราการเติบโต (% ต่อปี) (%)    
 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์รวม  37.02% 7.81% -2.48% 

 อตัราการเติบโตของหนีส้ินรวม  59.66% 17.40% -16.44% 

 อตัราการเติบโตของทนุ  12.93% -0.81% 14.76% 

 อตัราการเติบโตของรายได้รวม  10.31% -42.07% 1.18% 

 อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยด าเนินงานรวม (6)   18.65% -33.83% 4.03% 

อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Ratios) (บาท)    
 ก าไรตอ่หุ้น  0.002 0.054 0.238 
 มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (7)  1.371 1.417 1.429 

ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ    
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสทุธิ (849.78) (904.69) 1,592.35 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุสทุธิ (1,358.86) (458.26) (795.84) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการจดัหาเงินสทุธิ 2,455.52 877.08 (148.99) 

(1) อตัราก าไรขัน้ต้น = (รายได้จากการขาย-ต้นทนุขาย) / รายได้จากการขาย  โดยรายได้จากการขาย หมายถึง รายได้ท่ีถกูรับรู้จากการขายหน่วยในอาคารชดุพกั
อาศยั  

(2) อตัราก าไรสทุธิ = ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท / รายได้รวม 
(3) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท/ ค่าเฉลี่ยสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทปีนีแ้ละปีท่ีแล้ว     
(4) อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้สทุธิต่อทนุ = หนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้เช่น เงินกู้ธนาคารและหุ้นกู้  หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 (5) อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิน หมายถึง 

ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหาเงินกู้  เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกู้  
 (6) ไมร่วมขาดทนุจากการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและการปรับลดราคาทนุของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ 
(7) มลูค่าตามบญัชีรวมสว่นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 
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18.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

18.2.1 รายได้ 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่  1,514.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,061.8 ล้านบาท หรือร้อยละ  234.8 จาก 
งวดเดียวกนัของปีก่อน โดย 1,355.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.5 ของรายได้รวม มาจากการรับรู้รายได้จากการโอนห้อง
ชดุแก่ลกูค้าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 8 โครงการ  

ส าหรับรายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ 3,326.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 311.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 จากปีก่อน โดย 2,933.3 
ล้านบาท หรือร้อยละ 88.2 ของรายได้รวม มาจากการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดแก่ลูกค้าของโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 10 โครงการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอด Backlog2 ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 11,081.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 107.4 จาก 
5,359.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 ยอด Backlog 11,081.7 ล้านบาทประกอบด้วย ร้อยละ 26.1 จาก เดอะ ลอฟท์ สลีม 
ร้อยละ 23.3 จาก เทตต์ ทเวลฟ์ ร้อยละ 21.8 จาก เดอะ ลอฟท์ อโศก ร้อยละ 19.3 จาก ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ ร้อย
ละ 7.3 จาก เดอะ ดิโพลแมท 39 ร้อยละ 1.6 จาก เดอะ ริเวอร์ ร้อยละ 0.5 จากมิวส์ เย็นอากาศ และ ร้อยละ 0.1 จาก 
ยนูิกซ์ เซาท์พทัยา รวมทัง้หมด 8 โครงการ 

ต้นทุนขาย 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีต้นทนุขายส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 1,010.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 752.9 ล้านบาท จาก 
257.8 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุขายส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 2,193.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 258.9 ล้านบาท 
จาก 1,934.3 ล้านบาทในปีก่อน ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้น 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 344.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 25.4 
ซึ่งลดลงจาก อัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 36.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการโอนโครงการ เดอะ  
ดิโพลแมท 39 เป็นจ านวนมากซึง่เป็นโครงการท่ีซือ้มาเพื่อขายจึงมีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากวา่โครงการท่ีบริษัทสร้างเอง  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 740.1 ล้านบาท ลดลงจาก 932.0 ล้านบาท ในปี
ก่อน โดยอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 25.2 ลดลงจากร้อยละ 32.5 ในปีก่อน ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ต้นที่
ลดลงในปีนีเ้นื่องจากมีการให้สว่นลดพิเศษส าหรับโครงการยนูิกซ์ เซาท์พทัยา ประกอบกบัมีการโอนโครงการท่ีมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นต ่าดังกล่าวข้างต้น หากไม่รวม 2 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีอัตราก า ไรขัน้ต้นจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 34.8  

                                                           
2 Backlog นบัรวมยอดขายที่มีสญัญาซือ้ขายและยอดจอง 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 316.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 86.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.4 จาก 
230.4 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึน้ตามรายได้จาก
การขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 883.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 128.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 จาก 
754.4 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากมีการเร่ิมพฒันาโครงการอาคารส านกังาน และธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบ
กบัคา่ใช้จ่ายในการโอนและภาษีในไตรมาส 4 ดงัที่กลา่วข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสว่นใหญ่เกิดจากดอกเบีย้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อการพฒันาโครงการ  ซึ่งจะถกูบนัทกึเข้าเป็นต้นทนุของ
โครงการจนกวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  หลงัจากนัน้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบก าไรขาดทนุ และเงินกู้จะ
ทยอยคืนเมื่อมีการโอนห้องชดุ ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 47.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47.1 
ล้านบาท จาก 0.2 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีเ้นื่องจาก ในไตรมาส 4 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมเพื่อ
การเข้าซือ้ทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมขาย จึงไม่สามารถน าค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ดงักลา่วมา
บนัทกึเป็นต้นทนุของโครงการได้ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 149.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 71.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 93.3 จาก 
77.1 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุส าหรับโครงการใหมแ่ละเงินทนุหมนุเวียน
ในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกบัดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมเพื่อการเข้าซือ้ทรัพย์สนิของ KPNL ดงักลา่วข้างต้น 

ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 107.1 ล้าน
บาท คิดเป็นก าไรสทุธิตอ่หุ้นส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561 เทา่กบั 0.03 บาทตอ่หุ้น  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 8.6 ล้านบาท 

18.2.2 ฐานะทางการเงนิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,329.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,871.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.0 จากสินทรัพย์รวม 
10,458.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายการหลกัเป็นสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึน้ 1,524.1 ล้านบาท ซึ่งเป็น
สิทธิการเช่าที่ดินบนถนนเพลินจิต ที่บริษัทฯ ได้รับมอบที่ดินและจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมที่ดินในเดือนเมษายน 
2561 และที่ดินรอการพฒันาเพิ่มขึน้ 1,631.4 ล้านบาท จากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL ภายใต้กระบวนการ
โอนกิจการทัง้หมด ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561  
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หนีส้นิ 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 8,607.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,216.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.7 เมื่อเทียบกบัหนีส้ินรวม 5,391.3 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยเงินกู้ ระยะสัน้ (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี) เพิ่มขึน้ 
2,093.4 ล้านบาท ซึง่ในจ านวนนี ้สว่นหนึง่เป็นเงินกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของโครงการ เดอะ ลอฟท์ 
อโศก จ านวน 1,130.7 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยคืนเงินกู้ตามการโอนห้องชุด นอกจากนัน้ยังมีเงินกู้ ระยะยาวที่
เพิ่มขึน้ 408.2 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในโครงการใหมแ่ละเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ และมีเงินมดัจ า
และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 556.9 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,561.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 655.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 จาก 5,066.7 ล้านบาท ณ สิน้
ปี 2560 สาเหตุหลกัจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ KPNL จ านวน 597.0 
ล้านหุ้น เพื่อช าระเป็นสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของ KPNL 

อัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อทุน 

บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้รวม 6,561.4 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวม 896.0 ล้านบาทและเงิน
ลงทุนชั่วคราว 224.9 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุน 3 เท่ากับ 0.96 เท่า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จาก 0.67 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นีเ้กิดจากการลงทนุในที่ดินส าหรับท าโครงการท่ี
พกัอาศยัใหม่ๆ  บริษัทฯ ยงัคงนโยบายที่จะรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุนีไ้มใ่ห้เกิน 1.5 เทา่ 

กระแสเงนิสด 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสทุธิในกิจกรรมด าเนินงาน 563.8 ล้านบาท โดยรายการหลกัจากการซือ้
ห้องชุดโครงการเดอะ ดิโพลแมท 2 แห่ง เงินมดัจ าซือ้ที่ดิน ส าหรับกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสทุธิ 
1,348.3 ล้านบาท โดยรายการหลกัเป็นเงินสดจ่ายส าหรับสิทธิการเช่าที่ดินที่เพลินจิตเพื่อก่อสร้างโครงการอาคาร
ส านกังาน 1,220.9 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสทุธิ 2,456.4 ล้านบาท โดยรายการ
หลกัเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
คงเหลอื 896.0 ล้านบาท 

19. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

-ไมม่ี- 

                                                           
3 ค ำนวณจำกหนีสิ้นทีมี่ดอกเบีย้สทุธิกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
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20. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถอืหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

20.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายล ีเซ เต็ก ไลโอเนล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

2. นายล ีเช เชง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ 

3. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

4. นายวรุณ วรวณิชชา ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการ
ควบรวมกิจการ 

5. นายระวี ธาตนุิยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 

20.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 21.40 

2. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 828,000,000 19.84 

3. นายจิรวฒุิ ควุานนัท์ 305,806,500 7.33 

4. นายมงคล ประกิตชยัวฒันา 161,050,000 3.86 

5. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 150,000,000 3.60 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 143,473,270 3.44 

7. RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-
KL MAIN 

95,000,000 2.28 

8. นางสปุราณี ชยัชเูกียรติ 47,100,000 1.13 

9. นายศภุชยั สทุธิพงษ์ชยั 43,803,900 1.05 

10. นายชชูาติ ชยัชเูกียรติ 42,400,000 1.02 

21. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

-ไมม่ี- 
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22. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวา่บริษัทฯ จะไมม่ีปัญหาใด ๆ เก่ียวกบัเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ จากการเข้า
ท าธุรกรรม เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนจ านวนประมาณ 896ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  และสนิเช่ืออื่น ๆ จากสถาบนัการเงินซึง่เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจและการเข้าท าธุรกรรม
จะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

23. คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีใดซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมี
สาระส าคญั (มีมลูคา่สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) อยา่งไรก็ดี อดีตบริษัทยอ่ยมี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไมส่ิน้สดุซึง่จะไมส่ง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัที่มีการเปิดเผยอยูใ่นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ข้อ 34.5 

นอกเหนือจากคดีความดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีความที่เก่ียวเนื่องกับการถูกกล่าวหาว่าผิด
สญัญาจะซือ้จะขายจากลกูค้าบางรายและคดีละเมิด ซึ่งเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อย แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ไม่มีคดีใดที่
มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทรวมถึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทที่เก่ียวกบัการทจุริตคอ ร์รัปชัน่ที่อาจ
สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด โดยมีรายละเอียดดงัที่มีการเปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ข้อ 34.6 

24. ผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์คือ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นทั ง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10  
ขึน้ไปและผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว นอกเหนือจากรายการที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ข้อ 6 

25. สรุปสัญญาที่ส าคัญ 

 
บริษัท / โครงการ 

 
รายละเอียด 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ 
(พันบาท) 

 
ภาระผูกพัน หมายเหตุ 

1. บริษัท อาร์ เอ็ม 
แอล 548 จ ากดั 

รายละเอียดสญัญาเชา่ที่ดิน 
เพ่ือใช้ที่ดินส าหรับการก่อสร้าง
อาคารส านกังานและพืน้ทีค้่า

1,527,096 ▪ ช าระค่า เช่ารายปีตลอด
ระยะเวลา 30 ปี โดยเร่ิม
จ่ ายในวันที่  1 เมษายน 

▪ เนือ้ที่เชา่ (Leased Area): 
เนือ้ที่ 6 ไร่ 28 ตารางวา 
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ปลีกให้เชา่ของโครงการOne 
City Centre 

 

2565 ร ว ม เ ป็ น จ า น ว น 
1,804 ล้านบาท  

▪ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
เ ป็ น ราย ปี ในระหว่า ง ปี  
2579 ถึงปี 2583 รวมเป็น
จ านวนเงิน 100 ล้านบาท 
เพื่ อ ใ ช้ป รับป รุ ง อ าค า ร
โครงการหรือรือ้ถอนอาคาร
โ ค ร งก า ร  ณ  วั น สิ น้ สุด
สญัญา 

▪ จ านองเพื่อค า้ประกันเงินกู้
เพื่อใช้เป็นค่าซือ้ที่ดินและ
พัฒนาโครงการ  วง เ งิ น
จ านอง 3,480 ล้านบาท 

▪ ลกัษณะสญัญาเชา่ที่ดิน: 
Build-Transfer-Operate 
(BTO) 

▪ อายสุญัญาเชา่ (Lease 
Term): 30 ปี  

▪ วนัที่เร่ิมการเชา่ (Lease 
Commencement Date): 
วนัที่ 1 เมษายน 2565  

▪ วนัที่สิน้สดุการเชา่ (Lease 
Expiry Date): วนัที่ 31 
มีนาคม 2595 

2. บริษัท ตากสิน 
พร็อพเพอร์ตีส์้ 
จ ากดั 

รายละเอียดสญัญาเชา่อาคาร 
(Leased Agreement) ระหวา่ง
ส านกังานทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์ (ผู้ ให้เชา่) และ
บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตีส์้ 
จ ากดั (ผู้ เชา่)  
 

62,096 - ▪ เนือ้ที่เชา่ (Leased Area): 
เนือ้ที่ 2 ไร่ 3 งาน 71.0 
ตารางวา หกั ที่ดินสว่นที่
เป็นทางภาระจ ายอมให้กบั
ที่ดินแปลงข้างเคียง 
คงเหลือเนือ้ที่ดินประมาณ 
2 ไร่ 1 งาน 52.71 ตารางวา 

▪ ลักษณะสัญญาเช่าที่ดิน: 
Build-Transfer-Operate 
(BTO) 

▪ อายุสัญญา เช่ า  ( Lease 
Term): 30 ปี  

▪ วนัที่เร่ิมการเชา่
(Commencement Date): 
วนัที่ 28 กนัยายน 2552 

▪ วนัที่สิน้สดุการเชา่(Lease 
Expiry Date): วนัที่ 27
กนัยายน 2582 

รวม 1,589,192   

26. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

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

ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายระเฑียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol 

ต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Independent Director/ 
Chairman of Audit Committee/ 
Nomination and Remuneration Committee Member 

อายุ 
Age 

59 ปี 
59 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 

 
 
ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย์ Mr. Kris Thirakaosal 

ต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Independent Director/ 
Audit Committee Member/ 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  

อายุ 
Age 

41 ปี 
41 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

4 ซ. วิภาวดีรังสิต 16/21 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
4 Soi Vibhavadi Rangsit 16/21, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok  

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 
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นิยามกรรมการอิสระ 
Definition of Independent Directors 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand.)  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, 
associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number 
of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included. 

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

2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who 
regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company’s parent company, its subsidiaries, or its 
associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such 
director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, 
such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government 
sector which is the major shareholder or controlling person of the Company. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of 
the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, 
executive or controlling person of the Company or its subsidiary.  

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

 อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดในข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, 
its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the 
Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of 
the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major 
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shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being 
appointed as Independent Director. 
In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of 
the Office of the Securities and Exchange Commission. 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแตว่นัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้าน
บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนั ย ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการอิสระ 

6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received 
fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, 
its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services 
provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent 
Director. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major 

shareholders. 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor 
being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who 
receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the 
business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary. 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company’s operation. 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคน
อื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุ
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มี
การประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ  เป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคียงก็ได้ 

 
ข้อ 35 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง

ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

 
  ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
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หุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 37 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  หนงัสือมอบฉนัทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ประชมุ 
 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 
ข้อ 39 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

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

รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 

ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้
แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่ มี
สทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชุม
ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถื อหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ โปรดเตรียม (1) หนงัสือมอบฉนัทะ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และ (3) บตัรประจ าตวั

หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 

และ (3) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ โปรดเตรียม (1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ (ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ) และ (3) บัตรประจ าตัว หรือ
หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล  
(ข) (1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ และ (3) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ช่ือโดยโนตารีพบับลคิซึง่มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้   
ในวนัจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตัง้แต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น           เขียนท่ี 
Shareholder registration number Written at 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
Date    Month   Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  อยูเ่ลขท่ี     ซอย  
I/We  nationality   residing/located at no.   Soi 
ถนน  ต าบล/แขวง   อ  าเภอ/เขต  จงัหวดั 
Road Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet  Province 
รหสัไปรษณีย ์
Postal Code 

 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of  shares    and have the rights to vote equal to   votes as follows 
  หุ้นสามญั   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

  ordinary share    shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
       preference share             shares    and have the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
Hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ช่ือ  อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
Name  age    years residing/located at no. 
ถนน  ต  าบล/แขวง  อ  าเภอ    
Road   Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ 
Province   Postal Code  
หรือ/Or
ช่ือ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
Name  age    years residing/located at no. 
ถนน  ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ         
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ 
Province   Postal Code  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company:
 นายระเฑียร ศรีมงคล   Mr. Rathian Srimongkol 
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal 
(รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระ  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) (Profiles of Independent Director for the Appointment as Proxy by the 
Shareholders and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 7) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent
Director. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
Enclosure 11 



ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be 
appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 
29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019 at 2 p.m. at Surasak 
Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,  Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our instruction specified herein, 
shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different 
proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น           เขียนท่ี 
Shareholder registration number Written at 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
Date    Month   Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ   อยูเ่ลขท่ี     ซอย  
I/We  nationality  residing/located at no.  Soi 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต จงัหวดั 
Road Tambol/Kwaeng         Amphur/Khet  Province 
รหสัไปรษณีย ์
Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 
Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of  shares    and have the rights to vote equal to   votes as follows 
  หุ้นสามญั   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

  ordinary share             shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

 preference share             shares    and have the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
Hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ช่ือ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
Name  age    years residing/located at no. 
ถนน  ต  าบล/แขวง อ าเภอ 
Road   Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์
Province   Postal Code  
หรือ/Or
ช่ือ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
Name age          years residing/located at no. 
ถนน   ต  าบล/แขวง   อ  าเภอ  
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ 
Province   Postal Code   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company:
   นายระเฑียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol 
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal 
 (รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นและนิยาม
กรรมการอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) (Profiles of Independent Director for the Appointment as 
Proxy by the Shareholders and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 7) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
Enclosure 11 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

กรณีเลือกขอ้ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent
Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall 
be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 
29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสำรทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019 at 2 p.m. at 
Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our instruction as follows: 
วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 
Agenda item no. 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยงำนประจ ำปี 2561 ของ
คณะกรรมกำรบริษทั และแผนธุรกจิและกลยุทธ์ของบริษทัฯ 

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2018, the 2018 Annual 
Report of the Board of Directors and the Company’s business plan and strategy 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษทัฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda item no. 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2562 

Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2018 as a legal reserve and the dividend payments for 
the year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรบริษทัที่ต้องออกตำมวำระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of directors to replace those who will retire by rotation 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Elect of each nominated directors 
1. ช่ือกรรมการ นายลี เช เตก็ ไลโอเนล

Director’s name Mr. Lee Chye Tek Lionel
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
2. ช่ือกรรมการ นายสถาพร อมรวรพกัตร์

Director’s name Mr. Sataporn Amornvorapak
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
3. ช่ือกรรมการ นายวรุณ วรวณิชชา 

Director’s name Mr. Waroon Warawanisha
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและโบนัสของกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2562  
Agenda item no. 6 To consider and approve the directors’ remuneration and bonus for the year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปีบัญชี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the auditors’ remuneration for the fiscal year 

2019 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by cancelling the authorized but unissued shares 
of the Company and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the 
reduction of the Company’s registered capital 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัติกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรส ำนักงำน ONE CITY CENTRE 
Agenda item no. 9 To consider and approve the investment in the ONE CITY CENTRE Project, a commercial building development project 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 



4 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 10  พจิำรณำอนุมัติกำรซ้ือสินทรัพย์ของบริษทั ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ำกดั จำกบุคคลที่เกีย่วโยงกนั  
Agenda item no. 10 To consider and approve the acquisition of assets of Raimon Land Nineteen Company Limited from a connected person 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 11  วำระอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 11  Other businesses (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote  in accordance with my/our voting 
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมำยเหตุ/Remarks 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote  at the meeting and may not split his/her votes to 
different proxies to vote separately. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy  Form
B. provided.
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศกัด์ิบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/1 ถนนสารทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019 at 2 p.m. at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located 
at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as  he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น           เขียนท่ี 
Shareholder registration number Written at  

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
Date    Month   Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  อยูเ่ลขท่ี  ซอย  
I/We  nationality  residing/located at no.   Soi 
ถนน  ต าบล/แขวง          อ  าเภอ/เขต  จงัหวดั 
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet   Province 
รหสัไปรษณีย ์  
Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
As the custodian of  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of    shares    and have the rights to vote equal to  votes as follows 
  หุ้นสามญั   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

 ordinary share  shares   and have the rights to vote equal to  votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

 preference share  shares   and have the rights to vote equal to   votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ช่ือ  อาย ุ        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
Name  age    years residing/located at no. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ    
Road   Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์
Province  Postal Code 
หรือ/Or
ช่ือ  อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
Name age   years residing/located at no. 
ถนน  ต  าบล/แขวง            อ  าเภอ   
Road   Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ 
Province  Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company:
 นายระเฑียร ศรีมงคล   Mr. Rathian Srimongkol 
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์Mr. Kris Thirakaosal 
 (รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระ  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) (Profiles of Independent Director for the Appointment as Proxy by the 
Shareholders and the Definition of Independent Director as set out in Enclosure 7) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
Enclosure 11 

กรณีเลือกขอ้ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent
Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be 
appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 
29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019 at 2 p.m. at Surasak 
Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Grant certain of my/our proxy as follows: 
  หุ้นสามญั  หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

 ordinary share  shares     and have the rights to vote equal to  votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to   votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
Total voting right Votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 
Agenda item no. 1  To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานประจ าปี 2561 ของ
คณะกรรมการบริษทั และแผนธุรกจิและกลยุทธ์ของบริษทัฯ 

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2018, the 2018 Annual 
Report of the Board of Directors and the Company’s business plan and strategy 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda item no. 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2018 as a legal reserve and the dividend payments for the 

year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of directors to replace those who will retire by rotation 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1. ช่ือกรรมการ นายลี เช เตก็ ไลโอเนล

Director’s name Mr. Lee Chye Tek Lionel 
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

2. ช่ือกรรมการ นายสถาพร อมรวรพกัตร์
Director’s name Mr. Sataporn Amornvorapak
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

3. ช่ือกรรมการ นายวรุณ วรวณิชชา 
Director’s name Mr. Waroon Warawanisha
 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 6 To consider and approve the directors’ remuneration and bonus for the year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the auditors’ remuneration for the fiscal year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda item no. 8 To consider and approve reduction of the Company’s registered capital by cancelling the authorized but unissued shares of the 
Company and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of 
the Company’s registered capital 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงาน ONE CITY CENTRE  
Agenda item no. 9 To consider and approve the investment in the ONE CITY CENTRE Project, a commercial building development project 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัติการซ้ือสินทรัพย์ของบริษทั ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จ ากดั จากบุคคลที่เกีย่วโยงกนั  
Agenda item no. 10  To consider and approve the acquisition of Assets of Raimon Land Nineteen Co., Ltd from a connected person 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 11  วาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda item no. 11 Other businesses (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting instruction on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified 
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to 
be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies 
to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศกัด์ิบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/1 ถนนสารทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019 at 2 p.m. at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at 
no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 




