ที่ ComSec. 4/2019
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเรื่ องกาหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา
ปี 2562 การจ่ายเงินปั นผล การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.

สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ง สิน ทรั พย์ และรายการที่ เกี่ ย วโยงกันของ บริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จากัด
(มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การลงทุนในโครงการ
ONE CITY CENTRE

บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ประชุมเมือ่
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มี น าคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ของบริ ษั ท ฯ ตัง้ อยู่ที่ เลขที่ 3 อาคารรั จ นาการ ชัน้ ที่ 19
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี
2561 จานวน 25,000,000 บาท เพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามงบแสดง
ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรื อคิด
เป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 62,587,261.91 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 อย่างไรก็ดี สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562
2. อนุมัติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
ที่ ต้ อ งออกตามวาระจ านวน 3 ท่า น ได้ แ ก่ (1) นายลี เช เต็ ก ไลโอเนล (2) นายสถาพร อมรวรพัก ตร์ และ (3) นายวรุ ณ
วรวณิชชา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
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3. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและ
โบนัสของกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2562 ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจใน
การจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและโบนัส ประจาปี 2562 ตามความเหมาะสมต่อไป
4. อนุมัติให้ นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท ฯ จ านวน 95,778,240 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 4,268,262,367 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
4,172,484,127 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 95,778,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่
ออกไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ RML-WB ที่ได้ สิ ้นสภาพไปแล้ วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 และอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
5. อนุมัติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซือ้ สินทรั พย์ ของบริ ษัท
ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุล าคม 2561 ของบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ อ นุมัติ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPNL”) ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(“การลงทุนใน
ทรั พย์ สินของ KPNL”) ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึงการเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท ไรมอน แลนด์
ไนน์ทีน จากัด (“บริ ษัทเป้ าหมาย”) ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยบริ ษัทเป้าหมายดังกล่าวเป็ น
เจ้ าของโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ตังอยู
้ บ่ นโฉนดที่ดินเลขที่ 24160 และ 24161 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตังอยู
้ ท่ ี่บริ เวณซอยสุขมุ วิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ
SHAA อโศก”) (เดิมชื่อโครงการ S19) โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL ด้ วยเงินสด และ
ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผลให้ KPNL กลายเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ (ลาดับที่ 2) ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 KPNL และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 20.18 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL พันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมลงทุน
(Joint Venture Agreement) กับ KPNL ที่ยงั คงถือหุ้นในบริ ษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทเป้าหมาย ได้ ใช้ สิทธิ เรี ยกให้ KPNL ซือ้ หุ้นในบริ ษัทเป้าหมาย (Put Option) ที่พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวถืออยู่
ทังหมดในสั
้
ดส่วนร้ อยละ 49 ตามสัญญาร่ วมลงทุน จึงเป็ นผลให้ KPNL ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ (ลาดับที่ 2) ยังคง
ถือหุ้นในบริ ษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้ อยละ 49
เพื่อเป็ นการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ ในการเป็ นเจ้ าของโครงการ
ที่มีศกั ยภาพที่สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2562 จึงได้ มีมติอนุมตั ิเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท ไรมอน แลนด์
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โฮลดิ ้ง จากัด (“RMLH”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเป้าหมาย จานวน
245,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทเป้าหมายจาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็ น
เจ้ าหนี ้ของ KPNL ซึ่งได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริ ษัทเป้าหมาย คิดเป็ นมูลค่า
รวมทัง้ สิ ้น 191,100,000 บาท (รวมเรี ยกว่า “ธุ รกรรมการซื อ้ หุ้ น ”) ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ”) โดยเมื่ อ ค านวณมู ล ค่ า ของรายการพบว่ า มี มูล ค่ า ของรายการสูง สุด คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 3.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดย
ผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี ้ ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น ยัง เป็ น รายการได้ ม าซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของ
รายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่ได้ ผลลัพธ์ สูงสุด จะเท่ากับร้ อยละ 1.33 โดยคานวณจาก
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อย่างไรก็ ตาม ภายในระยะเวลาหกเดื อนที่ ผ่านมา บริ ษั ทฯ มี รายการได้ มาซึ่ง สิทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
“klapsons” เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านที่พกั อาศัยพร้ อมสิ่งอานวยความสะดวก (Hospitality) เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 จานวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้ อยละ 0.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562
นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราวเดียวกันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของ
บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)) ซึ่งเมื่อคานวณ
มูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สงู สุด จะเท่ากับร้ อยละ 74.33
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ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณขนาดรายการของทังสามธุ
้
รกรรมดังกล่าวตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีมลู ค่าของรายการ
สูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 75.81 ซึ่งเกิ นกว่าร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ดังนัน้ ธุรกรรมการซือ้ หุ้นจึงถื อเป็ นรายการ
ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ ม าหรื อจ าหน่ายไป บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น้ าที่ ต้องจัด ทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไป และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ ยวกับการเข้ าทารายการเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน
จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
6. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในโครงการ ONE CITY
CENTRE โดยให้ บริ ษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จากัด (“RML548”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ า
ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน (“โครงการ OCC”)
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิ
การทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็ นเวลา 30 ปี บริ เวณถนนเพลินจิต พื ้นที่รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เคยเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสิทธิ การเช่าดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ แล้ ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยปั จจุบนั
ผู้ให้ เช่าได้ สง่ มอบที่ดินดังกล่าวให้ กบั RML548 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงมีมติอนุมตั ิให้ เสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้ RML548 ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ าลงทุน
ในโครงการ OCC บนที่ ดิ น ดัง กล่า ว โดยมูล ค่ า การลงทุน ทัง้ โครงการรวม 9,096.00 ล้ า นบาท (“ธุ ร กรรมการลงทุ น
ในโครงการ OCC”) แบ่งเป็ นค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ จานวน 5,774.02 ล้ านบาท (“ค่ าก่ อสร้ างและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ”)
และมูลค่าค่าเช่าที่ดินตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จานวน
3,321.98 ล้ านบาท (“ค่ าเช่ าที่ดิน”)
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ เมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด จะเท่ากับร้ อยละ 74.33
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โดยแยกเป็ น 1) ค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ มีมลู ค่าของรายการเท่ากับร้ อยละ 40.29 และ 2) ค่าเช่าที่ดิน มีมลู ค่าของรายการ
เท่ากับร้ อยละ 34.041
อย่างไรก็ ตาม ภายในระยะเวลาหกเดื อนที่ ผ่านมา บริ ษั ทฯ มี รายการได้ มาซึ่ง สิทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
“klapsons” เพื่อดาเนินธุรกิ จด้ านที่พักอาศัยพร้ อมสิ่งอานวยความสะดวก (Hospitality) เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วันที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 จานวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้ อยละ 0.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562
นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวเดียวกันนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิการเข้ า
ทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริ ษัท
ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)) พร้ อมกับการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี ้ ซึ่งธุรกรรมการซื ้อหุ้นมีมูลค่าของ
รายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด เท่ากับร้ อยละ 1.33 โดยคานวณจากงบการเงิน
รวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณขนาดรายการของทังสามธุ
้
รกรรมดังกล่าวภายใต้ ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 75.81 ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่
ต้ องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไป และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
7. อนุมตั ิการแต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ความเห็นชอบ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นและธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC
1

เป็ นขนาดรายการตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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8. อนุมตั ิการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้ อง
สุรศักดิ์บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สาหรั บ รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 รายงานประจาปี 2561 ของคณะกรรมการบริ ษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ของ
บริ ษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี บญ
ั ชี 2562
พิ จ ารณาอนุมัติ การลดทุน จดทะเบี ยนของบริ ษัท ฯ โดยการตัดหุ้นที่ ยังมิได้ อ อกจาหน่ายของ
บริ ษั ท ฯ และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน ONE CITY
CENTRE
พิจารณาอนุมตั ิการซื ้อสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
วาระอื่น ๆ (ถ้ ามี)

9. อนุมตั ิการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
มีอานาจในการพิจารณาแก้ ไขวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(Record Date) รวมถึงการแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 ได้ ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยคานึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่ บริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2562 ได้ มี มติ อนุมัติ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 ไม่เกิน 1,860,000 บาท และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 2/2562 มี มติ อนุมัติ งบการเงิ นรายปี 2561 ของบริ ษั ทฯ แล้ ว โดยได้ แจ้ งมติ ดังกล่าวต่อตลาด
6

หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลาดับ
และได้ กาหนดรายการทังสองดั
้
งกล่าวไว้ ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
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สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ ทนี จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPNL”) ภายใต้ กระบวนการ
โอนกิจการทังหมด
้
(“การลงทุนในทรั พย์ สินของ KPNL”) ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึงการ
เข้ าถือหุ้นใน บริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด (“บริ ษัทเป้ าหมาย”) ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยบริ ษัทเป้าหมายดังกล่าวเป็ นเจ้ าของโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตังอยู
้ ่บนโฉนดที่ดินเลขที่
24160 และ 24161 เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้น ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตังอยู
้ ่บริ เวณซอยสุขมุ วิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ SHAA อโศก”) (เดิมชื่อโครงการ S19) โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนสาหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สินของ KPNL ด้ วยเงินสด และด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผลให้ KPNL กลายเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ (ลาดับที่ 2) ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 KPNL และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นรวมกัน
ร้ อยละ 20.18 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ KPNL พันธมิตรทาง
ธุรกิจภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมลงทุน (Joint Venture Agreement) กับ KPNL ที่ยงั คงถือหุ้นในบริ ษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้ อยละ 49
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษัทเป้าหมาย ได้ ใช้ สิทธิ เรี ยกให้ KPNL ซือ้ หุ้นในบริ ษัทเป้าหมาย (Put Option) ที่
พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวถืออยู่ทงหมดในสั
ั้
ดส่วนร้ อยละ 49 ตามสัญญาร่ วมลงทุน จึงเป็ นผลให้ KPNL ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัทฯ (ลาดับที่ 2) ยังคงถือหุ้นในบริ ษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้ อยละ 49
เพื่อเป็ นการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แ ละเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ ในการเป็ นเจ้ าของโครงการ
ที่มีศกั ยภาพที่สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2562 จึงได้ มีมติอนุมตั ิเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท ไรมอน แลนด์
โฮลดิ ้ง จากัด (“RMLH”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเป้าหมาย จานวน
245,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทเป้าหมายจาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็ น
เจ้ าหนี ้ของ KPNL ซึ่งได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริ ษัทเป้าหมาย คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทัง้ สิ น้ 191,100,000 บาท (รวมเรี ย กว่ า “ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้ น”) ซึ่ ง เข้ าข่ า ยเป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยเมื่อคานวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดย
ผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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นอกจากนี ้ ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น ยัง เป็ น รายการได้ ม าซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง สินทรั พย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของ
รายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่ได้ ผลลัพ ธ์ สูงสุด จะเท่ากับร้ อยละ 1.33 โดยคานวณจาก
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีรายการได้ มาซึ่งสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า“klapsons”
เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านที่ พั ก อาศั ย พร้ อมสิ่ ง อ านวยความสะดวก (Hospitality) เป็ นระยะเวลา 10 ปี นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าสิทธิเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคานวณ
มูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้ อยละ 0.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่ง
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราวเดียวกันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 พิ จารณาอนุมัติ การเข้ าท าธุ รกรรมการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE (“โครงการ OCC”) (ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การลงทุนใน
โครงการ ONE CITY CENTRE (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)) ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สงู สุด จะเท่ากับร้ อยละ 74.33
ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณขนาดรายการของทังสามธุ
้
รกรรมดังกล่าวตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีมูลค่าของ
รายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 75.81 ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ดังนัน้ ธุรกรรมการซื ้อหุ้นจึงถือเป็ นรายการ
ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการได้ มา
หรื อจาหน่ายไป และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท
แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ทังนี
้ ้ ธุรกรรมการซื ้อหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ RMLH จะเข้ าลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุ้นแบบมีเงื่ อ นไข
(Conditional Share Purchase Agreement) (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) เพื่อซื ้อหุ้นสามัญในบริ ษัทเป้าหมายจานวน 245,000 หุ้น
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หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทเป้าหมาย จาก KPNL รวมถึงสิทธิ ในการเป็ นเจ้ าหนี ้ของ
KPNL ซึง่ ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริ ษัทเป้าหมาย โดยบริ ษัทฯ คาดว่า RMLH จะ
ดาเนินการชาระราคาและรับโอนหุ้นจาก KPNL รวมถึงการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการเป็ นเจ้ าหนี ้ดังกล่าวได้ แล้ วเสร็ จภายใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้นได้ สาเร็ จลงหรื อได้ รับ
ยกเว้ นเป็ นอย่างอื่นโดยคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ซอื ้

:

RMLH ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
RMLH

ผู้ขาย

:

KPNL

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

:

KPNL ถือเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องจาก KPNL และ
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริ ษัท ฯ โดยถื อหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 20.18 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว ทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ

3.

ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

RMLH จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเป้าหมาย จานวน 245,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทเป้าหมาย จาก KPNL รวมถึงสิทธิ ในการเป็ นเจ้ าหนี ้ของ KPNL ซึ่งได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมายตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริ ษัทเป้าหมาย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 191,100,000 บาท โดย RMLH จะชาระค่าตอบแทน
สาหรับธุรกรรมการซื ้อหุ้น เป็ นเงินสดให้ แก่ KPNL
ภายหลังการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทเป้าหมาย โดยการถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
RMLH จะเพิ่มขึ ้นจากเดิม ร้ อยละ 51 เป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทเป้าหมาย
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทเป้าหมายก่อนเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น (ข้ อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)
JS Assets Management PTE. LTD.

ผู้ถอื หุ้นอื่น
58.42%

21.40%

KPNL
KPNL
19.84%

นายกฤษณ์ ณรงค์ เดช

0.34%

บริษัทฯ
100%
RMLH

49%

51%
บริษัทเป้ าหมาย
โครงการ SHAA อโศก

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทเป้าหมายภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น
ผู้ถอื หุ้นอื่น

58.42%

JS Assets Management PTE.
KPNL
KPNL
21.40%LTD.
19.84%
บริษัทฯ

นายกฤษณ์ ณรงค์ เดช

0.34%

100%
RMLH
100%
บริษัทเป้ าหมาย
โครงการ SHAA อโศก
3.2

ขนาดของรายการ

3.2.1

รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์

การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่งเมื่อ
คานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด จะเท่ากับร้ อยละ 1.33 โดย
คานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4
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การคานวณมูลค่าของธุรกรรมการซื ้อหุ้นโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์ ท่ ใี ช้
ในการคานวณ

วิธีการคานวณ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี = (NTA ของบริ ษัทเป้าหมาย X สัดส่วนที่ได้ มา) X 100
ตัวตนสุทธิ (NTA)(1)

ขนาดรายการ
(ร้ อยละ)
0.05

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

0.05

2. เ ก ณฑ์ ก า ไรสุ ท ธิ จาก = (กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษัทที่ได้ มา X
สัดส่วนได้ มา) X 100
การดาเนินงาน
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของฯ
3. เกณฑ์ มู ล ค่ า รวมของ = มูลค่ารายการที่จา่ ยหรื อได้ รับ X 100
สิง่ ตอบแทน

ไม่สามารถคานวณ
ได้ เนื่องจากบริ ษัท
เป้าหมายมีผล
ขาดทุน
1.33

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

1.33

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออก = จานวนหุ้นทุนที่บริ ษัทฯ ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ X 100
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ วของบริษัทฯ

ไม่สามารถคานวณ
ได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ
ไม่ได้ ออกหุ้นเพื่อ
ชาระเป็ น
ค่าสินทรัพย์

หมายเหตุ (1) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - หนี ้สินรวม – ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ในระยะเวลาหกเดือนที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีรายการได้ มาซึง่ สิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า“klapsons” เพื่อดาเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ า น ที่ พั ก อ า ศั ย พ ร้ อ ม สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก (Hospitality) เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 10 ปี นั บ ตั ้ง แ ต่ วั น ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าสิทธิเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคานวณ
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มูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้ อยละ 0.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวเดียวกันนี ้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
การลงทุนในโครงการ OCC พร้ อมกับการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการซื ้อหุ้นนี ้ โดยธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC มีขนาด
รายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด เท่ากับร้ อยละ 74.33 ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฎ
ตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การลงทุนในโครงการ ONE CITY
CENTRE (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ในการนี ้ เมื่อคานวณขนาดรายการของทังสามธุ
้
รกรรมดังกล่าวภายใต้ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีมลู ค่า
ของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 75.81 ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไป ธุรกรรมการซื ้อหุ้นจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
โดยบริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป

2)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยต้ องระบุชื่อและจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือนัดประชุมด้ วย

3)

แต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ให้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
การเข้ าทารายการ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
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3.2.2

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

เนื่องจาก KPNL เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นจึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยมีมูลค่าของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 3.43 ของมูลค่าสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ สูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการของ
บริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และดาเนินการดังต่อไปนี ้
1)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
วันประชุม เพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย

2)

แต่งตัง้ บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในการให้ ความเห็น
เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ไม่ได้ เ ข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน อื่ น ใดกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงรายเดี ย วกัน หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นนี ้
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

หุ้นสามัญของบริ ษัทเป้าหมายจานวน 245,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
เป้าหมาย รวมถึงสิทธิในการเป็ นเจ้ าหนี ้ของ KPNL ซึ่งได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ใน
บริ ษัทเป้าหมาย
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทเป้าหมาย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
1)

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด
บริ ษัทเป้าหมายเป็ นเจ้ าของโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ ชื่อ โครงการ
SHAA อโศก ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตังอยู
้ ่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 24160
และ 24161 เนื อ้ ที่ ร วมทัง้ สิน้ ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตัง้ อยู่ที่
บริ เวณซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
7
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โดยที่ดินดังกล่าวจะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรู (Luxury
Condominium) ทัง้ หมด 24 ชัน้ และมีจานวนห้ องที่คาดว่าจะขายทัง้ สิ ้น
143 ห้ องชุด และอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA)
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
วั น จดทะเบี ย น 24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท
2)

รายชื่อคณะกรรมการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

3)

4)

รายชื่อ

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายธีรศักดิ์ ปั สสารี
นายระวี ธาตุนิยม
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
นายสถาพร อมรวรพัตร์

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้น

1.
2.
3.

บริ ษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด
นายเกษม ณรงค์เดช
รวม

254,999
245,000
1
500,000

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
51
49
100

สรุปสาระสาคัญของงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2561 (ตรวจสอบ) (บาท)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

833,742,454

รวมสินทรัพย์

843,402,725

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

837,778,420

รวมหนีส้ ิน

837,778,420

ทุนจดทะเบียน

50,000,000
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งบแสดงฐานะการเงิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

50,000,000

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

5,624,305

รวมรายได้

487,649

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

39,800,507

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

4,733,107

รวมค่าใช้ จ่าย

44,533,614

ขาดทุน (ไม่รวมต้ นทุนทางการ
เงิน)

(44,045,965)

ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ
5.

ปี 2561 (ตรวจสอบ) (บาท)

(279,219)
(44,325,184)

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่า รวมของสิ่ง ตอบแทนสาหรั บ ธุร กรรมการซือ้ หุ้น เท่า กับ 191,100,000 บาท ซึ่ง เป็ น เงิ นค่า ซือ้ หุ้น ของบริ ษัท
เป้าหมายจานวน 245,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทเป้าหมาย รวมถึงสิทธิในการ
เป็ นเจ้ าหนี ้ของ KPNL ซึ่งได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริ ษัทเป้าหมาย โดย RMLH
จะชาระค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซื ้อหุ้นด้ วยเงินสดให้ แก่ KPNL
6.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการซื ้อหุ้นนัน้ คือราคาที่บริ ษัทฯ
และผู้ขายได้ เจรจาและตกลงกัน โดยอ้ างอิงจากมูลค่าหุ้นสามัญที่ปรับปรุ ง (Adjusted Book Value) รวมกับสิทธิในความเป็ น
เจ้ าหนี ้ของ KPNL
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7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

บริ ษัทฯ ประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัทเป้าหมายจากมูลค่า โครงการ SHAA อโศก ทังนี
้ ้ มูลค่าโครงการ SHAA อโศก
มีมูลค่าเท่ากับ 2,550.77 ล้ านบาท โดยการประมาณการรายได้ จากการขายห้ องชุดทังโครงการ
้
โดยคานวณจากราคาขาย
เฉลีย่ ต่อตารางเมตรคูณด้ วยพื ้นที่ขายทังหมด
้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร

320,871.49

พื ้นที่ขายทังหมด
้

7,949.50 ตารางเมตร

มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น

2,550.77 ล้ านบาท

ปี ที่เริ่ มรับรู้รายได้ จากโครงการ

ประมาณไตรมาส 4 ของปี 2565

หมายเหตุ: สาหรับประมาณการรายได้ จากโครงการ เป็ นการประมาณการจากประสบการณ์ ของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ หากมีเหตุปัจจัยสาคัญที่เปลีย่ นแปลงไป
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นสามัญที่ปรับปรุ ง (Adjusted Book Value) ของบริ ษัทเป้าหมายจานวน
245,000 หุ้น มีมูลค่าเท่ากับ 61.44 ล้ านบาท1 และมูลค่าของหนีเ้ งินต้ นและดอกเบี ้ยที่บริ ษัทเป้าหมายมีต่อ KPNL เท่ากับ
130.54 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 191.98 ล้ านบาท
8.

แหล่ งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน
แหล่งที่มาของเงินทุนสาหรับธุรกรรมการซื ้อหุ้นจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัทฯ และ/หรื อการขอรั บ

การสนับ สนุน วงเงิ น สิน เชื่ อ จากสถาบัน การเงิ น และ/หรื อ การออกตราสารหนี ้ และ/หรื อ การหาพัน ธมิ ต รมาร่ ว มลงทุน
โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาเงื่ อนไขเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิ น และ/หรื อ การออกตราสารหนี ้ และ/หรื อการหา
พันธมิตรมาร่ วมลงทุน อย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ไม่มีเงื่อนไขที่จะ
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่ รวมถึงข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
9.

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ

ธุรกรรมการซื ้อหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น รวมถึงข้ อตกลงและ
สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการเสร็ จสมบูรณ์ หรื อได้ รับยกเว้ นเป็ นอย่างอื่นโดยคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
1

มูลค่าหุ้นสามัญที่ปรับปรุง (Adjusted Book Value) คานวณจาก (มูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น + ส่วนต่างระหว่างราคาที่ดินซึง่

ประเมินโดยผู้ประเมิน บริษัท แลนด์มาร์ ค คอนซัลแทนส์ จากัด กับมูลค่าต้ นทุนที่ดินตามบัญชีของบริษัทเป้าหมาย) X สัดส่วนที่จะได้ มาครัง้ นี ้
ซึง่ เท่ากับ (5.62 ล้ านบาท + 119.77 ล้ านบาท) x 49%
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โดยบริ ษัทฯ คาดว่า RMLH จะดาเนินการชาระราคาและรับโอนหุ้น รวมถึงสิทธิ ในความเป็ นเจ้ าหนี ้ จาก KPNL ได้ แล้ วเสร็ จ
ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นมีดงั นี ้
1)

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะต้ องอนุมัติการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น (ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะจัด การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562)

2)
10.

คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ KPNL จะต้ องอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ

การเข้ า ท าธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น นี จ้ ะช่ ว ยขจัด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่า งบริ ษั ท ฯ และ KPNL ซึ่ง เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้ อมในบริ ษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้ อยละ 51 และ KPNL ถือ
อยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 49 หากธุรกรรมนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทเป้าหมาย
โดยการถือหุ้นโดยอ้ อมผ่าน RMLH จะเพิ่มขึ ้นจากเดิม ร้ อยละ 51 เป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
เป้าหมาย ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ SHAA อโศก ให้ เป็ นไปใน
ทิศทางที่บริ ษัทฯ กาหนด
11.

ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

11.1

กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการทารายการ
ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้

11.2

ผู้ถอื หุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อหุ้น ได้ แก่
ที่

ชื่อ

1.

บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด

2.

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

จานวนหุ้น
828,000,000
14,042,800

สัดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะความสัมพันธ์

19.84% เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
0.34% เป็ นผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ใน KPNL โดย
ถื อหุ้นโดยอ้ อมผ่านบริ ษั ท เคพี เอ็ น
โฮลดิ ง้ จ ากั ด (“KPN Holding”) ใน
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ที่

ชื่อ

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่วนร้ อย 38 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของ
้
KPN Holding

รวมจานวนหุ้นที่ไม่ มีสทิ ธิออก
เสียง
12.

842,042,800

20.18

การอนุมัติรายการ

ธุรกรรมการซื ้อหุ้นเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซึ่งเข้ าทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทฯ ต้ องได้ อนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
13.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้) มีความเห็นว่า

ธุรกรรมการซื ้อหุ้นมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์เชิงกลยุทธ์ ต่อบริ ษัทฯ โดยเป็ นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ในโครงการ
SHAA อโศก จากเดิม ร้ อยละ 51 เป็ น ร้ อยละ 100 ซึง่ คอนโดมิเนียมเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ประกอบกับโครงการดังกล่าวมี
ศักยภาพที่จะสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กับบริ ษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวจะเป็ นการขจัดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทฯ และ KPNL ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะมี
อานาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ SHAA อโศก ให้ เป็ นไปในทิศทางที่บริ ษัทฯ กาหนด
14.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 13 ข้ างต้ น
ไม่มี
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สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง การลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็ นเวลา 30 ปี บริ เวณถนนเพลินจิต พื ้นที่
รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เคยเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าดังกล่าวต่อตลาดต่อหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) แล้ ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยปั จจุบนั ผู้ให้ เช่าได้ สง่ มอบที่ดินดังกล่าว
ให้ กบั บริ ษัทฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จากัด (“RML548”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ าลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคาร
สานักงาน (“โครงการ OCC”) บนที่ดินดังกล่าว มูลค่าการลงทุนทังโครงการรวม
้
9,096.00 ล้ านบาท (“ธุรกรรมการลงทุน
ในโครงการ OCC”) แบ่งเป็ นค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ จานวน 5,774.02 ล้ านบาท (“ค่ าก่ อสร้ างและค่ าใช้ จ่าย
อื่นๆ”) และมูลค่าค่าเช่าที่ดินตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
จานวน 3,321.98 ล้ านบาท (“ค่ าเช่ าที่ดิน”)
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) ซึง่ เมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่ได้ ผลลัพธ์ สูงสุด จะเท่ากับร้ อยละ 74.33 โดยแยกการคานวณเป็ น 1) ค่าก่อสร้ างและ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ซึง่ มีมลู ค่าของรายการเท่ากับร้ อยละ 40.29 และ 2) ค่าเช่าที่ดิน ซึง่ มีมลู ค่าของรายการเท่ากับร้ อยละ 34.041
อย่างไรก็ ตาม ในระยะเวลาหกเดื อนที่ ผ่านมา บริ ษั ทฯ มี รายการได้ มาซึ่ง สิทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
“klapsons” เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านที่พกั อาศัยพร้ อมสิ่งอานวยความสะดวก (Hospitality) เป็ นระยะเวลา 10 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าสิทธิเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึง่ เมื่อคานวณ
มูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้ อยละ 0.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

1

เป็ นขนาดรายการตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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นอกจากนีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวเดียวกันนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมัติ
การเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด (“ธุ รกรรมการซือ้ หุ้น ”) (ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง
การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)) พร้ อมกับการ
พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี ้ ซึง่ ธุรกรรมการซื ้อหุ้นมีมลู ค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทนซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด เท่ากับร้ อยละ 1.33 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ตรวจสอบแล้ ว
โดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ค านวณขนาดรายการของทัง้ สามธุ ร กรรมดังกล่าวภายใต้ ป ระกาศรายการได้ ม าหรื อ จาหน่ายไป
ตามเกณฑ์ มูลค่า รวมของสิ่ง ตอบแทนจะมี มูล ค่า ของรายการสูง สุด รวมเท่า กับ ร้ อยละ 75.81 ซึ่ง เกิ นกว่าร้ อยละ 50
แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปและจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทา
รายการดังกล่าว รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ทังนี
้ ้ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

RML548 จะเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ภายหลังบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 RML548 ได้ ชาระค่าปรับปรุงที่ดิน ค่ารื อ้ ถอนอาคาร และค่าออกแบบ
ให้ แก่ผ้ ูรับจ้ างแล้ วเป็ นจานวน 149.62 ล้ านบาท นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 RML548 ได้ ชาระเงิ น ค่าจ้ าง
ล่วงหน้ าเบื ้องต้ นให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างก่อสร้ าง เป็ นจานวน 171.63 ล้ านบาท เพื่อให้ ผ้ รู ับจ้ างก่อสร้ างเข้ ามาเตรี ยมการก่อสร้ างใน
เบื ้องต้ น
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ว่าจ้ าง

:

RML548 ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
RML548

ผู้รับจ้ าง

:

บุคคลที่สามในฐานะผู้รับ จ้ างก่อสร้ างและผู้รั บจ้ างงานระบบ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ OCC (รวมเรี ยกว่า“ผู้รับ
จ้ าง”)
2
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา

:

ผู้รับจ้ าง รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ ง
ของผู้รับจ้ าง (Ultimate Shareholders) ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ
กับบริ ษัทฯ หรื อ (1) กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (2) ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อ
(4) บริ ษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อเป็ นผู้มีอานาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลตาม
(1) –(4) ดัง นัน้ ผู้รั บ จ้ า งจึ งมิ ได้ เป็ น บุคคลที่เ กี่ ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ และการเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงไม่
เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3.

ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริ ษัทฯ จะลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน บนถนน
เพลินจิต ผ่าน RML548 ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว
3.2

ขนาดของรายการ

การเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่ได้ ผลลัพ ธ์ สูงสุด
จะเท่ากับร้ อยละ 74.33 โดยแยกการคานวณเป็ นดังนี ้
1) ค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ จานวน 5,774.02 ล้ านบาท คานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์ มลู ค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สงู สุด จะเท่ากับร้ อยละ 40.29 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นงบการเงินล่าสุด
ก่อนที่มีการเข้ าทารายการ
2) ค่าเช่าที่ดิน จานวน 3,321.98 ล้ านบาท คานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด จะเท่ากับร้ อยละ 34.04 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็ นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้ าทารายการ ณ วันที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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การคานวณมูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC มีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์ ท่ใี ช้
ในการคานวณ

วิธีการคานวณ

ขนาดรายการของ
ค่ าก่ อสร้ างและ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
(ร้ อยละ)
1. เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า = (NTA ของเงินกิจการที่เข้ าทารายการ ไม่สามารถคานวณได้
X สัดส่วนที่ได้ มา) X 100
สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตน
(1)
NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
สุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์ ก าไรสุ ท ธิ = (กาไรสุทธิจากการดาเนินงานขอบริษัทที่ ไม่สามารถคานวณได้
ได้ มา X สัดส่วนได้ มา) X 100
จากการดาเนินงาน

ขนาดรายการ
ของค่ าเช่ าที่ดิน
(ร้ อยละ)

รวมขนาดรายการ
(ร้ อยละ)

ไม่สามารถคานวณ
ได้

ไม่สามารถคานวณได้

ไม่สามารถคานวณ
ได้

ไม่สามารถคานวณได้

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษัท
จดทะเบียน

3. เกณฑ์ มูล ค่ า รวม = มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้ รับ X 100
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน
ของสิ่งตอบแทน

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน = จานวนหุ้นทุนที่บริษัทฯ ออก
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์ X 100
ที่ อ อกเพื่ อ ช าระค่ า
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของบริษัท
สินทรัพย์

= 5,774.02 X 100
14,329.74

= 3,321.98 X 100 = 74.33
9,760.33

= 40.29
ไม่สามารถคานวณได้

= 34.04
ไม่สามารถคานวณ
ได้

ไม่สามารถคานวณได้

จดทะเบียน

หมายเหตุ (1) มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - หนี ้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีรายการได้ มาซึ่งสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า“klapsons” เพื่อ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านที่ พั ก อาศั ย พร้ อมสิ่ ง อ านวยความสะดวก (Hospitality) เป็ นระยะเวลา 10 ปี นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริ ษัทฯ ชาระค่าสิทธิเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึง่ เมื่อคานวณ
มูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้ อยละ 0.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราวเดียวกันนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกรรมการซื ้อหุ้นพร้ อมกับการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี ้ โดยธุรกรรมการซื ้อหุ้น มีมลู ค่าของ
รายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพท์สงู สุด เท่ากับร้ อยละ 1.33 โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฎ
ตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เรื่ อง การ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัดจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
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ในการนี ้ เมื่อคานวณขนาดรายการของทังสามธุ
้
รกรรมดังกล่าว ภายใต้ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน จะมีมลู ค่า
ของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 75.81 ซึ่งสูงกว่าร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 เป็ นผลให้ ธุรกรรมการลงทุนใน
โครงการ OCC เป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยบริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป

2)

จัดให้ มี การประชุมผู้ถื อหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่ ออนุมัติ การตกลงเข้ าท ารายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยต้ องระบุชื่อและจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือนัดประชุมด้ วย

3)

แต่งตังให้
้ บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การเข้ าทารายการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการได้ มา
หรื อจาหน่ายไป

4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

อาคารสานักงานเกรดเอ โดยเป็ นอาคารขนาด 61 ชัน้ มีพื ้นที่ให้ เช่าประมาณ 59,949 ตารางเมตร แบ่งออกเป็ น
พื ้นที่สานักงานประมาณ 54,649 ตารางเมตร และพื ้นที่ค้าปลีกประมาณ 5,300 ตารางเมตร ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่รวม 6 ไร่ 28
ตารางวา บนถนนเพลินจิ ต ซึ่งเป็ นทาเลที่มีศักยภาพสูง แวดล้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกครบครั น ใกล้ กับสถานี
รถไฟฟ้าเพลินจิต ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่งบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวต่อ สานักงานที่ดินแล้ ว โดยมีมลู ค่าการลงทุนทังโครงการรวม
้
9,096.00 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ นเงินค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ จานวน 5,774.02 ล้ านบาท และค่าเช่าที่ดินจานวน 3,321.98 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ คาดว่า โครงการ OCC จะก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ ใน ไตรมาส 4 ปี 2565 และคาดว่า จะสามารถรั บ รู้ รายได้
เชิงพาณิชย์ในปี ไตรมาส 1 ปี 2566 โดยปั จจุบนั รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ของโครงการ OCC
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนชัน้ พื ้นที่ให้ เช่า ปี ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและปี ที่สามารถเริ่ มรับรู้ รายได้ จากโครงการ
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ หากมีความจาเป็ น
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5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน และมูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

มูล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบส าหรั บ ธุ ร กรรมการลงทุน ในโครงการ OCC รวมเป็ น เงิ น ทัง้ สิ น้ 9,096.00 ล้ า นบาท
โดยค่าเช่าที่ดิน และค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดจากการเจรจาระหว่างบริ ษัทฯ และคูส่ ญ
ั ญาโดยเทียบเคียงกับราคา
ตลาดแล้ ว
ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในโครงการ OCC ทังหมดเท่
้
ากับ 9,096.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
ที่

รายละเอียด

เงินลงทุน (ล้ านบาท)

1.

ค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

5,774.02

1.1 ค่าก่อสร้ างหลัก (Main Contractor) และค่าก่อสร้ างงานระบบ (MEP
Sub Contractor)

5,400.00

1.2 ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
2.

ค่าที่ดิน

รวมเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการ OCC

6.

374.02
3,321.98
9,096.00

แหล่ งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน
แหล่งที่มาของเงิ นทุนสาหรั บธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จะมาจากเงิ นทุนหมุนเวียนในกิ จการของ

บริ ษั ท ฯ และ/หรื อการขอรั บ การสนั บ สนุ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น และ/หรื อการออกตราสารหนี ้
และ/หรื อ การหาพันธมิตรมาร่วมลงทุน โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อ
การออกตราสารหนี ้ และ/หรื อการหาพันธมิตรมาร่วมลงทุน อย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็ นสาคัญ เพื่อให้ ไม่มีเงื่อนไขที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่ รวมถึงข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทอาคารสานักงาน หากบริ ษั ท บรรลุข้ อ ตกลงดัง กล่าวกับ ผู้ร่ วมทุน บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด เผยข้ อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
7.

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
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โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยบริ ษัทฯ จะระบุชื่อและจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไว้ ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ด้ วย
8.

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เป็ นการเริ่ มต้ นกลยุทธ์ การเติบโตทางรายได้ โดยการกระจายธุรกิจ และจะ
เป็ นการต่อยอดธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้ างเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ
โครงการ OCC มีแนวคิดการออกแบบเป็ นอาคารชันน
้ าเกรดเอ ที่มีมาตรฐานระดับสากล และได้ รับการรับรอง Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) ในระดับ Gold หรื อ Platinum โครงการดังกล่าวเป็ นหนึ่งในที่ดินรอการ
พัฒนาที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นใจกลางทางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกทังการเดิ
้
นทางด้ ว ยรถสาธารณะและรถส่วน
บุคคล ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และมีจดุ ขึ ้นลงทางด่วนในบริ เวณใกล้ เคียง โดยบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าโครงการดังกล่าวจะ
ดึงดูดความสนใจของกลุม่ ลูกค้ าและตอบสนองความต้ องการของตลาดได้ เป็ นอย่างดี และจะเป็ นการสร้ างเสถียรภาพและ
ลดความผัน ผวนด้ า นรายได้ ร ะยะยาวให้ กับ บริ ษั ท ฯ โดยการสร้ างรายได้ ใ นรู ป แบบ Recurring Income หรื อ รายได้
สม่าเสมอในอนาคต
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC เป็ นการเข้ าทารายการที่สมเหตุสมผล
ท าให้ บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ในรู ป แบบ Recurring Income ซึ่ ง จะช่ ว ยลดความผั น ผวนของรายได้ จากธุ ร กิ จ ปั จจุ บั น
ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อันเป็ นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
อีกทัง้ มูลค่าการลงทุนของโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากจะสร้ างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ทังบริ
้ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯในระยะยาว
10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 9 ข้ างต้ น
ไม่มี

7

