ที่ ComSec. 9/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทฯ และกาหนดวันประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ (เพิ่มเติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2562 ประชุม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื่องสาคัญ ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 30
จาก
"ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ "
เป็ น
“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้

2.

ในกรณีเป็ นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจะต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน ทัง้ นี ้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทาผ่านระบบการควบคุมการ
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและ
ภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุ ม รวมทัง้ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ท่เี กิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐานเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)”
มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2562 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ มีแผนการเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต โดยแก้ไข
วัตถุประสงค์เดิม จานวน 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จานวน 4 ข้อ ดังนี ้

1 จาก 7

แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม จานวน 3 ข้อ ดังนี ้
ข้อที่

วัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์ท่แี ก้ไข

21.

“ประกอบกิ จ การโรงงาน ภัต ตาคาร บาร์
ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์
และโรงมหรสพอื่ น สถานพัก ตากอากาศ
สนามกีฬา สระว่ายนา้ ”

“ประกอบกิ จ การโรงงาน โรงแรม ภัต ตาคาร
บาร์ ไนท์ ค ลั บ โบว์ ลิ่ ง อาบอบนวด โรง
ภาพยนตร์ หรื อ โรงมหรสพอื่ น สถานพัก ตาก
อากาศ สนามกีฬา สระว่ายนา้ ”

29.

“ทาการยื่นจดทะเบียน ซือ้ โอน รับโอน หรือ
ใ ห้ ไ ด้ ม า ด้ ว ย วิ ธี กา รอื่ นใด ซึ่ ง สิ ทธิ ใน
ใบอนุญ าต เครื่ อ งหมายการค้า สิ ท ธิ บัต ร
แผนแบบ ยี่หอ้ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ที่เป็ น
ประ โย ช น์ แ ก่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท เห็ น ว่ า
เหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มาและ
เพื่อที่จะดาเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการ
ตกลงแห่งสิ ท ธิ หรื อ สัม ปทานใด ๆ เช่นว่า
นัน้ ”

“ติดต่อหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ เทศบาล
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รวมถึง
หน่ ว ยงานใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การประกอบ
กิ จ การตามวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ท าการยื่ น จด
ทะเบี ย น ซื ้อ โอน รับ โอน หรื อ ให้ไ ด้ม าด้ว ย
วิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิ
ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ บัตร แผน
แบบ ยี่ห้อ สัมปทาน สิทธิ พิเศษ หรือกรรมวิ ธี
ผลิตใด ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งจาเป็ นใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท เห็ น ว่ า
เหมาะสม หรื อ พึ ง ปรารถนาที่ จ ะได้ม า และ
เพื่อที่จะดาเนินการและปฏิบตั ิตามซึ่งการตกลง
แห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่านัน้ ”

30.

“ประกอบกิ จ การค้า ที่ ดิ น และจัด สรรที่ ดิ น “ประกอบกิ จ การด้า นอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ เพื่ อ
รวมทั้ง การสร้า งบ้า น, อาคารชุ ด และสิ่ ง นามาปรับปรุ ง แบ่งแยกโฉนด จัดสรร รวมถึง
ปลูกสร้าง อื่น ๆ ในที่ดินเพื่อขาย”
การค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน รวมทัง้ ทาการก่อสร้าง
อาคารโรงงาน โรงแรม อาคารสานักงาน อาคาร
ชุด บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า
สนามกีฬา สถานบริหารร่างกาย ศูนย์สุขภาพ
สถานเริงรมย์ เพื่ อ จ าหน่าย ให้บ ริก าร ให้เช่า
หรือเป็ นสวัสดิการ”

2 จาก 7

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จานวน 4 ข้อ ดังนี ้
ข้อที่

วัตถุประสงค์ท่เี พิ่มเติม

33.

“ประกอบกิ จ การค้าขนมและเบเกอรี่ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม อุป กรณ์เ ครื่ อ งครัว และเครื่ อ งมือ
เครื่องใช้ในการประกอบขนม เบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม”

34.

“ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผูป้ ่ วยเจ็บ รับทาการ
ฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย”

35.

“ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป เครื่องกระป๋ อง เครื่องปรุงรสอาหาร
รวมทัง้ วัสดุท่ใี ช้ผลิต ประกอบ และผสมเครื่องดื่มดังกล่าว”

36.

“นาเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้ หุน้ กองทุน พันธบัตร หุน้ กู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ
ซึ่งตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่น และทาการขาย จาหน่าย หรือซือ้ กลับคืน
มาซึ่งหุน้ กองทุน พันธบัตร หุน้ กู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านัน้ ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”

และอนุมัติ ก ารแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสื อ บริคณห์สนธิ ของบริษัท ฯ ข้อ 3 ให้สอดคล้อ งกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
จากเดิม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจานวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจานวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

3.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ 1.) ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ 2.) นางสาวนุช กัลยาวงศา
โดยเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ
นายกรณ์ ณรงค์เดช เข้าดารงตาแหน่งแทน ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และนางสาวนุช กัลยา
วงศา ตามลาดับ โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เ ดช จะเข้า รับ ต าแหน่ ง เป็ น ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และนายกรณ์ ณรงค์เดช จะเข้ารับตาแหน่งกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

3 จาก 7

ทั้งนี ้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จานวน 2 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะ
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 9 ท่าน โดยปั จจุบันยังมีตาแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตาแหน่ง ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
บริษัทฯ ขอเรียนว่า จากการที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPNL”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและได้มีการชีแ้ จงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มี KPNL เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ว่าในการเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ใน
ครัง้ นัน้ มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจาก KPNL เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพียงจานวนร้อย
ละ 14.3 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ และภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ว และ KPNL จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการของ
บริษัทฯ จานวน 2 ท่าน ซึ่งในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ครัง้ นัน้ บริษัทฯ ได้แจ้งว่า KPNL อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการดัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต ามบุค คลที่ KPNL จะส่ ง เข้า มาเป็ น กรรมการนั้น จะไม่ ใ ช่ สมาชิ ก ในครอบครัว ณรงค์เ ดช
และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนัน้
บริษัทฯ ขอเรียนว่าจากการที่ ณ ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและแรงซือ้ ของผูบ้ ริโภคทัง้ ชาวไทยและต่างชาติท่มี ี
แนวโน้มที่จะชะลอตัวลง อีกทั้งการแข่งขันที่สูงขึน้ ของผู้ประกอบธุรกิจ พั ฒนาอสัง หาริมทรัพย์ใ นประเภทคอนโดมิ เ นี ย ม
ระดับ บน ท าให้บ ริ ษั ท ฯ ต้อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นแผนในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง สรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบนเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นได้ ด้วยเหตุดงั กล่าวบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของ KPNL เป็ นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีวิสยั ทัศน์ในการวางกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจและให้คาแนะนา
ในภาพรวมและแผนพัฒนาธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบน
ประกอบกับ ณ ปั จจุบนั KPNL ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทฯ จานวน 828,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.84 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ (เมื่อรวมจานวนหุน้ ของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จานวน 64,042,800 หุน้ KPNL จะถือหุน้ ใน
บริษัทฯ รวมจานวน 892,042,800 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.38 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ) (ข้อมูลการถือ
หุน้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562) จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่จะให้สิทธิบคุ คลในครอบครัวณรงค์เดช เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ KPNL รวมทัง้ สิน้ 2 ตาแหน่ง
นอกเหนือจากนี ้ ตามสารสนเทศการเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ตามที่บริษัทฯ เคยได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561, 26 กันยายน 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแต่งตัง้ กรรมการใหม่ทงั้ สอง
ท่านดังกล่าวข้างต้น จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ
1) การแต่งตัง้ บุคคลในครอบครัวณรงค์เดชให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีกรรมการที่
เป็ นตัวแทนของ KPNL สูงสุดไม่เกินจานวน 2 ท่านจากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน (ปั จจุบนั ยังมี
ตาแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตาแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป) ซึ่งจะ
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2)

3)

4)

5)

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บุคคลในครอบครัวณรงค์เดชที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ จะไม่
สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมการดาเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ทัง้ สิน้ รวมทัง้ จะมิได้เข้ามาเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากองค์ประชุมของ
คณะกรรมการและจานวนเสียงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนของ KPNL ที่จะ
เข้ามาเป็ นกรรมการของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมตั ิมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ ไม่ลง
มติเห็นชอบด้วยได้
นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช จะต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (fiduciary duties) รวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
ของบริษั ท ฯ และไม่ เ ปิ ด เผยข้อ มูลภายในของบริษั ท ฯ ให้กับ บุค คลอื่ น นอกจากนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หากนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช และ/หรือกรรมการท่านใดมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้
KPNL ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital มีความประสงค์ให้บริษัทฯ
เป็ นผู้ใช้หลักสาหรับเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต่อไปเช่นเดิม
อย่ า งไรก็ ตาม ในการตัดสิ น ใจเลื อกใช้เ ครื่ องหมายการค้า สาหรับ โครงการในอนาคต บริษั ท ฯ เป็ น
ผูพ้ ิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม
KPNL ยังให้คามั่นว่า ตราบใดที่ KPNL ถือหุน้ ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ หากมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตที่ KPNL มีแผนที่จะดาเนินการ
KPNL จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Refusal)
ผูบ้ ริหารชุดปั จจุบนั ของบริษัทฯ ยังคงบริหารงานและควบคุมการดาเนินงานของบริษัท ฯ ต่อไปเช่นเดิม
ทาให้ KPNL ไม่ได้มีอานาจจัดการหรือควบคุมใดๆ ในบริษัทฯ และ KPNL ก็ไม่มีนโยบายที่จะส่งตัวแทน
ของ KPNL เข้ามาดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารที่สาคัญของบริษัทฯ คือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน (CFO)

ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของ
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ น กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี ้ เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี ้ จากการที่กรรมการเข้าใหม่ของบริษทั ฯ ทัง้ 2 ท่านเป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการใน KPNL ซึ่งเป็ นบริษทั
ที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ กล่าวคือ ยังมีสถานะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมระดับหรู โดย ณ ปั จจุบัน KPNL ยังไม่มีแผนสาหรับโครงการใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ ในอนาคต แต่ KPNL ยังคงเป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ซึ่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมระดับหรู ดังนัน้ เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่ 28 ที่กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ บริษัทฯ จึงเรียนแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบถึงการแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 2 ท่านเข้าเป็ นกรรมการก่อนที่จะมีการลงมติแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั นอกเหนือจาก
ธุรกิจของ KPNL ตามที่กล่าวข้างต้น ทัง้ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช ก็ไม่ได้ประกอบกิจการที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันหรือน่าจะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อื่นใดอีก

4.

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ
ห้องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตัง้ อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ประจาปี 2562

วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 5.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. มีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 (Record Date) ใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลี เช เชง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรวรพักตร์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

7 จาก 7

