
หนังสือเชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 
          คร้ังที่  2/2561 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

       วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 3 บริษัท  ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
อาคารทาคูนิ  เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์ 

ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 
โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ 

และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง 

เพื่อยนืยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย





สารบัญ 

หน้าที่ 

หนงัสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  2 / 2561    1 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่  2 / 2561 

เอกสารแนบ 1   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561    3 

         ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23  เมษายน  2561 
เอกสารแนบ 2   สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  และการเข้าท ารายการ  19 

         ท่ีเก่ียวโยงกนั ของ บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากดั  
เอกสารแนบ 3   รายการความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  ตอ่การท ารายการ  -

 ได้มาซึง่สนิทรัพย์  และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการซือ้ท่ีดินจาก 
         บุคคลเก่ียวโยงกนั 

เอกสารแนบ 4   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น    35 

เอกสารแนบ 5   ข้อมลูกรรมการอิสระที่ยงัด ารงต าแหนง่เพื่อรับการมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้น   37 
เอกสารแนบ 6   ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉนัทะ  และการออกเสยีงลงคะแนน   38

เอกสารแนบ 7   แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  - 
เอกสารแนบ 8   แผนท่ีตัง้การจดัประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2 / 2561    42 

เอกสารแนบ 9   หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข. )     43

  ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 



 

 

 

TG 088 / 2561 

                               17  พฤษภาคม  2561 

 
เร่ือง      ขอเชญิประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2 / 2561 
เรียน               ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (เอกสารแนบ 1) 
         2. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์  และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ของ  

    บริษัท ทาคนูิ แลนด์ จ ากดั (เอกสารแนบ 2) 
3. รายการความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  ตอ่การท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์  
    และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการซือ้ท่ีดนิจากบคุคลเก่ียวโยงกนั (เอกสารแนบ 3) 

                        4. ข้อบงัคบับริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น  (เอกสารแนบ 4) 
                     5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหน่งเพ่ือรับการมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) 
                 6. ขัน้ตอนการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6) 

7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุ (เอกสารแนบ 7) 
                     8. แผนท่ีตัง้การจดัประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561  (เอกสารแนบ 8) 

      9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 9) 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้มีมตใินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือ
วันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2561 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2561 ในวันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. 
(ก าหนดเวลาลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคนูิบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    เลขท่ี 
140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้จดัขึน้ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 โดย

ได้จดัท าส าเนารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนั และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม  2561 และได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุ (ตาม
เอกสารแนบ 1)  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นร่วมกนัพจิารณาและรับรอง 

ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม
ดงักลา่วบนเวบ็ไซด์ของบริษัทอีกครัง้หนึ่ง พร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีต้ัง้แตว่นัท่ี 4 พฤษภาคม  2561 แล้ว 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม   และออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 2     พจิารณาอนุมัตกิารซือ้ที่ดนิเปล่าจากบุคคลเก่ียวโยงกัน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2561 ได้มมีติอนุมตัิให้บริษัท ทาคนูิ แลนด์ จากัด (“ทาคนูิ แลนด์”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ บริษัทฯ เข้าท ารายการซือ้ท่ีดินเปล่าจานวน 2 แปลงตัง้อยู่ท่ีซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค 

1



 

 

 

กรุงเทพมหานคร โดยมีเนือ้ท่ีดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดท่ีดินจ านวน 2 ฉบบั เลขท่ี 72763 และ 
72764   และมีมติใิห้ ทาคนูิ แลนด์ ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดมิ 1,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,490,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตรา ไว้หุ้นละ 100 บาท ท่ีราคา 100 บาท 
ตอ่หุ้นคดิเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 149,000,000 บาท รวมถึงมีมตใิห้บริษัทฯ ท าการขายหุ้นให้แก่ บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เป็นจ านวน 765,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและช าระแล้วของ ทาคนูิ แลนด์ ราคาขาย 110 
บาท ตอ่หุ้น คดิเป็นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมีแผนท่ีจะน าท่ีดนิดงักลา่วรวมกบัท่ีดินท่ีทาคนูิ แลนด์ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ ณ ปัจจุบนั รวม ทัง้หมดประมาณ 15 ไร่ มาพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพ่ือขาย  โดยมี
รายละเอียดของสารสนเทศปรากฎ (ตามเอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ทาคนูิ แลนด์ จ ากดัเน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีสอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และจะช่วยเพิ่มรายได้และ
ก าไรให้กบับริษัท ทาคนูิ แลนด์ จ ากดั  และจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุ  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3     พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี  (ตามเอกสารแนบ 8 )
ดงักล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งได้จัดพิมพ์บาร์โค๊ดไว้  (เอกสารแนบ 7) หรือหนังสือมอบฉันทะ (ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท) ( ตามเอกสารแนบ 9 ) ท่ีได้มีการระบุช่ือผู้ ถือหุ้ น และเอกสารแสดงตนเพ่ือการเข้าร่วมประชมุ  มาแสดงตอ่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุมด้วยจักขอบคณุยิ่ง และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเลขานุการบริษัท  
email: thanasa.k@takuni.com หรือ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861(งดแจกของช าร่วย) อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธเิข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2 / 2561 (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 4  พฤษภาคม  2561 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                  (นายวศิษิฎ์  อคัรวเินค ) 
ประธานกรรมการ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี  :  นางสาวธนษา  กิตตริดานนัท์ 

               เลขานกุารบริษัท โทร 02-455-2888 ตอ่ 861 โทรสาร  02-455-2763 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันจนัทร์ ที่ 23 เมษายน  2561  

 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ  
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 

คุณวศิษิฎ์   อัครวเินค  ประธานกรรมการ  ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ประธำนกลำ่วเปิดกำรประชุมและ
แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่  ขณะท่ีเร่ิมกำรประชมุมีผู้ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง  24  รำย รับมอบฉนัทะจ ำนวน 14  รำย นบัรวมผู้ถือ
หุ้นรวม  38  รำยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้  428,140,698   หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.5176  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ  ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรท่ีประชุม  โดยเลขำนุกำรท่ีประชุม  ได้แนะน ำ
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต   ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในกำรนับ
คะแนน  ท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุวศิษิฎ์              อคัรวเินค กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

2. คณุเจริญ               ประจ ำแท่น กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. คณุกวีวฒัน์            ทรงสกลุเกียรต ิ                   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 

4. คณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร ) / ประธำนกรรมกำรบริหำร  
5. คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร ) / กรรมกำรบริหำร 
6. คณุกำญจนำ ริมพณิชยกิจ   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
7. คณุสมชยั  ก้ำนบวัแก้ว   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
ทัง้นีก้รรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในครัง้นีค้ดิเป็นร้อยละ  100   ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

คณะผู้บริหาร 
1. คณุเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ               รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธรุกิจทดสอบ 
2. คณุฐิตมิำ ธนำปกิจ   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 
3. คณุทศพล            ผลติำภรณ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
4. คณุธนษำ             กิตตริดำนนัท์                      เลขำนกุำรบริษัท / ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน 

 ( ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรท่ีประชมุ) 
ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม 

  1.  คณุฉตัรประภำ จนัทร์ศรี  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธรุกิจขนสง่ 
                                                                            (ตดิภำรกิจตำ่งจงัหวดั  ไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้) 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
              คณุสพุฒัน์  ตรงสวัสด์  ผู้จดักำรส ำนกังำน  ส ำนกักฎหมำย สพุฒัน์ 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
คณุณฐพร  พนัธุ์อดุม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ิจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

 

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
นำยพงศ์เพชร วชัรศริิวทิย์  เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจจำกนำยเสกสรร ชโูนทยัสวสัดิ ์ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม

สงัเกตกำรณ์  และเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนน 
 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คณุปรีชำ จินตนำนนท์ 

 

ประธาน  มอบหมำยให้เลขำนุกำรท่ีประชมุ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรประชมุ  และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน  
ในวำระต่ำง ๆ  โดยเลขำนุกำรฯ  ได้ชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนนให้ท่ีประชมุได้รับทรำบ 

เลขำนุกำรท่ีประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนน  ดงันี ้

 

การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อสงสยัจะซักถำมหรือแสดงควำมคดิเห็นแนะน ำตวัโดยแจ้ง  ช่ือ-นำมสกุล 

และแจ้งเร่ืองท่ีต้องกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นนัน้  ขอให้เป็นกำรสอบถำม
และแสดงควำมคดิเห็นตำมประเดน็ของวำระกำรประชมุ เพ่ือให้กำรประชมุเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เม่ือท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่ำนจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ โดยกำรออก

เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสียงได้ 1 เสียง  
ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องย่ืนบตัรลงคะแนนให้ตรงกับวำระท่ีมีกำรเรียกเก็บ

บตัรลงคะแนนในแตล่ะวำระ  
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนใดเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนนัน้ 

กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีท่ำนไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ให้ถือว่ำท่ำน
เห็นชอบกบัมตติำมวำระท่ีได้น ำเสนอ  

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท ำเคร่ืองหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย ยกเว้นผู้ ถือหุ้น
ตำ่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนท่ีไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนเห็นด้วยกับวำระนัน้  บริษัทฯ 
ได้ใช้ระบบBarcode ในกำรนบักำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ 

วาระที่  1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8  เป็นวำระปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2560  เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทรำบจึงไมมี่กำรลงคะแนนในวำระนี ้  
วาระที่  7  เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561  โดยวำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนน

เสียงไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะท่ีย่ืนใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทฯ ได้น ำคะแนน
เสียงของท่ำนไปบนัทึกไว้ในระบบเพ่ือลงมตสิ ำหรับวำระนัน้ ๆ แล้ว  โดยผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก 
เพ่ือให้กำรประชมุเป็นไปอย่ำงตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ บริษัทฯ จะแจ้งผลกำรนบัคะแนนเสียงในวำระถดัไป  

ทัง้นีเ้ม่ือสิน้สดุกำรประชุมฯ บริษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่ำน  มอบใบลงคะแนนท่ี
เหลือทัง้หมดให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ เพ่ือน ำคะแนนของท่ำนไปบนัทึกไว้ในระบบกำรนบัคะแนน 

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ   ประธำน จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  เม่ือวันที่ 13  มีนาคม 2561 

 ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม  
2561   โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชมุ  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  บริษัทฯ  ได้จดักำรประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  เม่ือ
วนัท่ี 13 มีนำคม 2561 ซึ่งได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้กับกระทรวงพำณิชย์  และได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแล้ว  เห็นวำ่ได้มีกำรบนัทึกวำระกำรประชมุไว้อย่ำงครบถ้วน  และถกูต้องแล้ว 

ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม  
ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2561  
ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย  รวมจ านวนหุ้น 252,500  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้   40  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  428,393,198  หุ้น 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครั้งที่  1/2561  เม่ือวันท่ี 13 

มีนำคม 2561 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตรัิบรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย          428,075,198  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ 99.9258 ) 
ไมเ่ห็นด้วย              0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสียง                252,500  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0589 ) 
บตัรเสีย                                 65,500  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0153 ) 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
ประธาน  ได้เชิญให้คณุนิตำ   ตรีวีรำนวุฒัน์  ในฐำนะกรรมกำรบริหำร  เป็นผู้ชีแ้จงรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2560   
คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุโดยแบง่แยกธรุกิจเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจได้

ง่ำยขึน้ดงัรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
5



 

กลุม่บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และ
ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุ่มธรุกิจดงันี ้

1. ธุรกิจจัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG  

ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG ท่ีได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ 7 ท ำหน้ำท่ีจดัหำและจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ภำคธรุกิจและอตุสำหกรรม 

2. ธุรกิจขนส่งทางบก  

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนสง่ท่ีได้รับอนญุำตตำมมำตรำ 12 ท ำหน้ำท่ีให้บริกำรขนสง่วตัถอุนัตรำยและ
วสัดกุ่อสร้ำงทำงบก ให้กบักลุม่บริษัทฯและลกูค้ำ 

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั ในลกัษณะ Engineering 
Procurement Construction (EPC) 

4. ธุรกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จ ำหน่ำยอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซ LPG 
และ NGV ส ำหรับยำนยนต์ 

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวศิวกรรม 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมส ำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ำซและอุปกรณ์นิรภัยส ำหรับอตุสำหกรรมและสถำนีบริกำรไปจนถึงกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบก๊ำซส ำหรับยำน
ยนต์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นกำรด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้  

ในธุรกิจ LPG  บริษัทมีคลงัเก็บก๊ำซอยู่ 2  คลงั  1. คลงัปทุมธำนี  ปริมำณควำมจุ  400  ตนัยอดขำยประมำณ  14  
ล้ำนบำท  2.  คลงัพิจิตร  ปริมำณควำมจ ุ 1,000  ตนัยอดขำยประมำณ  10  ล้ำนบำทและมีรำยได้จำกกำรรับฝำกก๊ำซเดือน
ละประมำณ  5 แสนบำท  แนวโน้มกำรขำยรวมจำกปีก่อนลดลง  ดงันัน้บริษัทจึงยงัไมล่งทนุเพิม่เตมิกบัธรุกิจตวันี  ้

สว่นธรุกิจขนสง่ในปีท่ีผำ่นมำบริษัทขำยรถขนสง่ก๊ำซ LPG ไปบำงสว่น เน่ืองจำกธรุกิจก๊ำซ LPG ไมเ่ตบิโตท ำให้ธุรกิจ
กำรขนสง่ต้องชะลอตวัตำมไปด้วย  กำรตดัสนิใจขำยรถเพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม  คำ่ประกนั ท่ีเก่ียวกบัรถ  แตบ่ริษัทก็
ได้ขยำยตลำดโดยกำรรับขนสง่แอมโมเนีย และยงัเพิม่กำรให้บริกำรขนสง่อปุกรณ์ก่อสร้ำงท่ีจงัหวดัระยอง  เช่น ท่อ  เหลก็  เพ่ือ
ขยำยฐำนกำรให้บริกำรขนสง่ท่ีหลำกหลำย 

ส ำหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม  รำยได้จะสม ่ำเสมอเท่ำกนัในทุก ๆ  ปี  เพรำะ
เป็นกำรตรวจสอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ขยำยฐำนกำรให้บริกำรไปท่ีจังหวดัระยอง  เพ่ือขยำย
ฐำนลกูค้ำซึ่งคำดวำ่จะเตบิโตตำมเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก 

ส่วนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง  รำยได้เติบโตมำกเน่ืองจำกกลุ่มลกูค้ำขยำยโรงงำนมำขึน้ ถือเป็นโอกำสในกำรรับงำน
รับเหมำเพิม่ขึน้ 

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงนิ ได้เรียนชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้  

ในปี 2017 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรทัง้สิน้ 1,925.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2016 ท่ีมีรำยได้ 
1,589.19 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรรวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ซี เอ 
แซด”) ซึ่งเปล่ียนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2016 ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2016 
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กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2017 จ ำนวน 1,079.05 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2016 
ท่ีมีรำยได้ 645.15 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ร้อยละ 67.26 ทัง้นีร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง เน่ืองจำก
ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนสง่มำกขึน้ ประกอบกบักลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบตอ่ควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในภำคขนสง่ ซึ่งยงัสง่ผลให้รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจำกปีก่อนด้วย  

หำกพิจำรณำสดัส่วนรำยได้ของกลุ่มบริษัท รำยได้จำกกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง ถือเป็นรำยได้หลกัของกลุ่มบริษัทโดยในปี 2017 รำยกำรดงักล่ำวคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.17 และ
ร้อยละ 56.05 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั 

คุณธนษา  กิตตริดานันท์  เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบเพิ่มเตมิวำ่ บริษัทฯ  ได้ประกำศเจตนำรมณ์
ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  เม่ือวนัท่ี 7  สงิหำคม  2558  ซึ่งหลงัจำกนัน้บริษัทก็ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่มำอย่ำงตอ่เน่ือง   

และเม่ือวนัท่ี 7  มถินุำยน  2560  บริษัทฯ  ได้ย่ืนเอกสำรเพ่ือขอใบรับรองในโครงกำรแนวร่วมในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่  ซึ่งผลจำกกำรย่ืนขอใบรับรองดงักลำ่วบริษัทฯ ยงัไมผ่ำ่นกำรประเมนิเน่ืองจำกยงัขำดควำมเส่ียงในเร่ือง B to G 

ณ ปัจจบุนั  บริษัทฯ  อยู่ในสถำนะกำรเว้นวรรคเป็นเวลำ  6  เดือนเพ่ือรอกำรเข้ำร่วมแสดงเจตนำรมณ์อีกครัง้  โดย
บริษัทจะสำมำรถย่ืนเอกสำรเพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ได้ใหมใ่นวนัท่ี  13  สงิหำคม  2561 

  ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  

คุณพมิพ์ศุภางค์ จริฤกษ์มงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบัในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ซึ่งยงัไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำตำมท่ีแจ้งมีสว่นท ำให้รำคำหุ้นตกหรือไม่ 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่เป็นนโยบำยของตลำดหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทพร้อมให้ควำมร่วมมือ   และเข้ำร่วมในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้กำรรับรองดงักลำ่วเป็นเพรำะบริษัทยงัขำดควำมเส่ียงในบำงเร่ือง  ซึ่งไมไ่ด้เป็นสำเหตท่ีุท ำให้รำคำหุ้นตก 

คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบัธรุกิจใดท่ีเป็นธรุกิจท่ีท ำก ำไรท่ีดีให้แก่
บริษัทและธุรกิจใดท่ีเป็นฉดุรัง้ให้ก ำไรลดลง 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่  บริษัทฯ ด ำเนินธรุกิจ 6 ประเภทปัจจบุนั
ธุรกิจติดตัง้แก๊ส LPG/NGV ในรถยนต์ ค่อนข้ำงซบเซำลงอย่ำงมำกและท ำก ำไรได้เล็กน้อย  และธุรกิจ LPG Trading ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลกัของบริษัทเก่ียวกบัขนส่ง LPG ท่ีลดลงเน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัท่ีลดลงท ำให้ผู้ ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจงูใจท่ีจะใช้
แก๊ส  

สว่นธรุกิจท่ีคำดวำ่จะท ำก ำไรให้บริษัทคือกำรรับขนส่งแอมโมเนีย ให้กบับริษัท PTT  ในอนำคตถ้ำบริษัท PTT เตบิโต
บริษัทฯ  ก็จะเตบิโตไปด้วย และในธรุกิจทดสอบ Inspection/NDT  ซึ่งในปัจจบุนัมีกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปในจงัหวดั ระยอง ซึ่ง
มีกำรเตบิโตอย่ำงตอ่เน่ือง   และในธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์คำดวำ่ภำยใน 3 ปี จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้บริษัทได้คอ่นข้ำงมำก  

คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรขนสง่แก๊ส LPG ท่ีลดลง
แต่กำรขนส่งแอมโมเนียท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึน้สำมำรถใช้รถขน  LPG มำขนส่งแอมโมเนียได้หรือไม่ และมีโครงกำรท่ีจะขยำย
ธรุกิจทดสอบ Inspection/NDT ไปยงัธรุกิจ OIL & GAS ได้หรือไม ่

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ  ตวัถังส ำหรับใช้บรรจุก๊ำซ  LPG  กับ
แอมโมเนีย  ไมส่ำมำรถใช้ร่วมกนัได้  สว่นหวัของรถท่ีส ำหรับใช้ลำกตวัถงัสำมำรถน ำไปใช้ร่วมกนัได้  

ในส่วนธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ท่ีจะขยำยไปยังธุรกิจ OIL & GAS  และ Petrochem ขอให้ คุณเจริญชัย 
อ ำนำจสมบรูณ์ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจทดสอบ เป็นผู้อธิบำยเพิม่เตมิ 
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คุณเจริญชัย    อ านาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ธรุกิจ
ทดสอบ Inspection/NDT ของบริษัทรำชพฤกษ์ สำขำระยอง  ทำงบริษัทได้ขึน้ทะเบียน Vendor List กบั PTTGC , IRPC และ 
SCG ซึ่งบริษัทดงักลำ่วเป็นธรุกิจ OIL&GAS และ Petrochem ปัจจบุนับริษัทรำชพฤกษ์  อยู่ระหวำ่งกำรขยำยกิจกำรโดยมีกำร
พฒันำทัง้บคุคลำกรและเคร่ืองมือ  เพ่ือรองรับกำรเตบิโตของกิจกำรในอนำคต 

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เติม  เลขำนกุำรท่ีประชมุแจ้งตอ่ท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ  วำระนีไ้ม่มีกำรลงคะแนน
เน่ืองจำกเป็นเร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี  2560 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตังิบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  โดย
เชิญคณุฐิตมิำ  ธนำปกิจ  รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

 คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้ชีแ้จงผลกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษัทปี  
25607  โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

งบก าไรขาดทุน 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG มีกำร
ปรับตัวลดลงจำก 860.01 ล้ำนบำท เป็น 773.35 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำร้อยละ 10.08 ซึ่งเกิดจำกกำรมี
ทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนสง่มำกขึน้ รวมทัง้กลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบตอ่ควำมต้องกำรใช้ LPG ในภำค
ขนสง่ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซเชือ้เพลงิด้ำนขนสง่ลดลง  

รายได้บริการขนส่งทางบก  โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทัง้สิน้ 29 คัน ในระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้ส่วนใหญ่
ประมำณร้อยละ 59 - 64 เป็นกำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG ให้แก่ TG โดยคดิเป็นมลูคำ่ประมำณ 25 – 28 ล้ำนบำท ในขณะท่ี
รำยได้ในกำรให้บริกำรขนส่งให้แก่บุคคลภำยนอกในปี 2559 – 2560 มีมลูค่ำเท่ำกับ 14.68 ล้ำนบำท และ 12.01 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 0.62 – 1.55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ปัจจบุนั GG มี
กำรขยำยกำรให้บริกำรขนสง่วตัถอุันตรำยอ่ืนนอกจำกก๊ำซ LPG เช่น ขนสง่แอมโมเนีย ขนสง่วสัดกุ่อสร้ำง เพ่ือรักษำยอดขำย
โดยรวมไมใ่ห้ลดลงตำมรำยได้จำกกำรขนสง่ LPG  

  รายได้จากการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  ด ำเนินกำรโดย TT ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ตลอดจน
กำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์มีมลูคำ่และสดัสว่นลดลงอย่ำงตอ่เน่ือง
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ตลอดระยะเวลำ 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ จำกสดัส่วนร้อยละ 0.85 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทในปี 2558 เหลือ
เพียงร้อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.22 ในปี 2560 กำรปรับตวัลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้
ระบบก๊ำซและอุปกรณ์ของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ืองเป็นผลมำจำกกำรลดลงของจ ำนวนรถยนต์ท่ีมำติดตัง้ เน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัใน
ตลำดโลกลดลง จึงท ำให้ไมมี่แรงจงูใจในกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 

 รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้าง  ด ำเนินกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเก่ียวกับ 
LPG ส่วน CAZ จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มันและแก๊สในลักษณะ Engineering Procurement Construction ทุก
ชนิด 

รำยได้จำกธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้เน่ืองจำกซี เอ แซดเปล่ียนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมเป็นบริษัทย่อย ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2559 ซึ่งมีผลให้กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนั
และแก๊สในปี 2560 ทัง้ 12 เดือน จำกเดมิท่ีปี 2559 รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรระหวำ่งเดือนเมษำยนถึงเดือนธนัวำคมเท่ำนัน้ 
โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊สส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้ 564.42 ล้ำนบำทจำกปีก่อน เน่ืองจำก
กลุม่ลกูค้ำมีกำรขยำยโรงงำนมำกขึน้ นอกจำกนีใ้นระหวำ่งปี 2560 กลุม่บริษัทยงัรับรู้รำยได้ตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำนจำก
กำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัเป็นงวดสดุท้ำย จ ำนวน 44.54 ล้ำนบำท  

 รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวศิวกรรม  ในระหวำ่งปี 2559 – 2560 มีรำยได้
เท่ำกบั 61.43 ล้ำนบำทและ 57.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 3 - 4 ของรำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำรของกลุ่มบริษัท  โดยรำยได้ท่ีลดลงในปี 2560 เน่ืองจำกให้บริกำรทดสอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลง ทัง้นีก้ลุม่
บริษัทได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมไปในภมูภิำคตะวนัออกตัง้แตป่ลำยปี 
2559 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้จำกลกูค้ำกลุ่มใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำ และท่ีดนิ อำคำรและ
อปุกรณ์ โดยสนิทรัพย์ 3 รำยกำรหลกั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 79 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวำคม 
2560 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,536.12 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2559 จ ำนวน 177.16 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 13.04 
เน่ืองจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนุชัว่ครำว และเงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั ลดลงจำกปีก่อน 
เน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2560 กลุม่บริษัทน ำเงินไปลงทนุซือ้ท่ีดนิเพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ (บนัทึกเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำร
ลงทนุ) ทัง้นี ้เงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนัลดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนทรัพย์สนิค ำ้ประกนักับสถำบนักำรเงิน
เป็นท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงแทน 

- ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ำยของกลุม่บริษัทส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 60.66 ล้ำนบำท (ซึ่งบนัทึกเป็นสนิทรัพย์อ่ืน) 
เพิม่ขึน้จำกกำรให้บริกำรในระหวำ่งปี จำกปี 2559 ท่ีมีอยู่จ ำนวน 48.50 ล้ำนบำท (ซึ่งบนัทึกรวมในลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น)  

- อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ เพิม่ขึน้จำก 4.52 ล้ำนบำทเป็น 116.67 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุม่บริษัทได้ซือ้ท่ีดนิ
ระหวำ่งปีเพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ มลูคำ่ 93.45 ล้ำนบำท และรับโอนกรรมสทิธ์ิอำคำรห้องชดุพกัอำศยั
จ ำนวน 12 ห้อง มลูคำ่ 17.53 ล้ำนบำท  

- ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้จำก 519.55 ล้ำนบำทเป็น 524.06 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในระหวำ่งปีมีกำรซือ้อปุกรณ์
ท่ีใช้ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภยั เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจ  และซือ้รถบรรทกุแอมโมเนียส ำหรับงำนให้บริกำรขนสง่ 

- ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพิม่ขึน้จำก 310.19 ล้ำนบำท เป็น 349.82 ล้ำนบำท เน่ืองจำกลกูหนีก้ำรค้ำ และรำยได้
ค้ำงรับของงำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนัเพิม่ขึน้จ ำนวน 70.06 ล้ำนบำท ตำมปริมำณงำนก่อสร้ำงท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัลกูหนี ้
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กำรค้ำจำกธรุกิจขำยแก๊สท่ีเพิม่ขึน้ 16.16 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสภำพคลอ่งของลกูหนีบ้ำงรำยสง่ผลตอ่กำรรับช ำระเงินของกลุม่
บริษัท ทัง้นีมี้กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุม่บริษัทแล้ว  

 

หนีส้ินรวม 
ณ 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 659.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2559 ท่ีมีหนีส้นิรวม 501.33 ล้ำนบำท 

คดิเป็นร้อยละ 31.47 เน่ืองจำก  
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ จำก 162.74 ล้ำนบำท เป็น 385.98 ล้ำนบำท เน่ืองจำกยอดเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และ

รำยได้รับล่วงหน้ำของงำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั เพิม่ขึน้จ ำนวน 206.26 ล้ำนบำท  ตำมงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ี
เพิม่ขึน้  

- กลุม่บริษัทจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 62.26 ล้ำนบำท ซึ่งกู้มำเพ่ือลงทนุในท่ีดนิ 
อำคำร และอปุกรณ์ เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจ ทัง้กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรขนสง่ และกำรให้บริกำร
ทดสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม 

- หนีส้นิอ่ืนลดลงจำก 42.48 ล้ำนบำท  เป็น 39.95 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเงินประกนัผลงำนกำรก่อสร้ำงท่ีหกัไว้ทยอยคืน
ผู้ รับเหมำ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ถือหุ้นรวม 877.00 ล้ำนบำทโดยเป็นสว่นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 804.43 

ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 0.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.03  เน่ืองจำกก ำไรสทุธิสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่ประจ ำ
งวดปี 2560 จ ำนวน 25.35 ล้ำนบำท และ กำรจ่ำยเงินปันผล ของบริษัทจ ำนวน 25.00 ล้ำนบำท  

งบกระแสเงนิสด 

 

ในสว่นของสภำพคลอ่งกระแสเงินสด ในปี 2559-2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน
ทัง้สิน้ 15.18 ล้ำนบำท และ 206.97 ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทนุเท่ำกบั 216.47 ล้ำนบำท และ 66.53 
ล้ำนบำท ในสว่นกิจกรรมกำรจดัหำเงินส ำหรับปี 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 79.82 ล้ำน
บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และจ่ำยเงินปันผล  

คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นอนมุตังิบกำรเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 และงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซึ่งผำ่นกำรตรวจสอบและลง
นำมรับรองจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และได้ผำ่นกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผำ่นกำรอนมุตัขิองคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  

 ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำพิจำรณำอนุมัติงบ
กำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่ว 
 

มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     428,025,198 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9141) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           300,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0700) 
บตัรเสีย                                         68,000 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0159 ) 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล  
ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนุมตักิำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2560 และกำรจ่ำยเงินปันผล  โดยเชิญเลขำนุกำร

ท่ีประชมุเป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 โดย
ไม่มียอดขำดทุนสะสม  บริษัทฯจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิใน
แตล่ะปี 

จำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี  27  กมุภำพนัธ์  2561 ท่ีประชมุมีมตใิห้จ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับรอบระยะเวลำส ำหรับงวด วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 – วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ  0.03500  บำท  
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 28,000,000 บำทคดิเป็นร้อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  21  พฤษภำคม  2561 และได้จดัสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี ไว้เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย   ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 1,642,000 บำท  

         บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี ้

 

             
 
 
 
 
 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นอนมุตัจิดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2560  และกำรจ่ำยเงินปันผล  โดยก ำหนด
รำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนำคม 2561 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัองัคำร
ท่ี 27 มีนำคม  2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัจันทร์ท่ี 21 พฤษภำคม 2561  

ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  
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คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบังบเฉพำะกิจกำรมีก ำไรมำกกว่ำเงินท่ี
ปันผล และงบรวมมีก ำไรน้อยกวำ่ จึงอยำกทรำบวำ่ใช้งบเฉพำะกิจกำรในกำรค ำนวณใช่หรือไม่และเหตใุดถึงใช้งบกิจกำรใน
กำรค ำนวณเน่ืองจำกงบรวมมีผลก ำไรน้อยกวำ่เงินปันผล  

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่กำรจ่ำยเงินปันผลจะ
พจิำรณำจำกก ำไรงบเฉพำะกิจกำรซึง่เป็นผลกำรด ำเงินงำนของบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไมไ่ด้พจิำรณำจำกงบรวม   
ในปี  2560  ก ำไรสทุธิของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรอยู่ท่ี 32.19 ล้ำนบำท บริษัทฯ  จึงสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 
จ ำนวน  28 ล้ำนบำท  

คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบัธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์จะมีกำรเพิม่ทนุ
เพ่ือรองรับธรุกิจดงักลำ่วหรือไม ่และมีข้อเสนอแนะในเร่ืองกำรจดัประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้นและประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ควรจดัครัง้
เดียวโดยเพิ่มวำระกำรประชมุแทนเพ่ือเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ในธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์ บริษัทจะท ำกำร
ร่วมทนุกบับริษัท ธนำสริิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยจะขำยหุ้นของบริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)ให้กบั
บริษัท ธนำสริิ  จ ำนวน 51% บริษัทฯ  คงยงัไม่ต้องเพิม่ทนุเพรำะเงินลงทนุจะใช้ท่ีดนิของบริษัท ทำคนูิ แลนด์  ในกำรขอสนิเช่ือ
กบัธนำคำร   

ประธาน  ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพิม่เติมวำ่   สำเหตท่ีุต้องมีกำรจดัประชมุผู้ถือหุ้นหลำยครัง้ในปีนี ้  เน่ืองจำกในแตล่ะ
ธรุกิจท่ีต้องกำรขยำย  มีระยะเวลำท่ีไมส่อดคล้องกันจึงจ ำเป็นท่ีต้องจดักำรประชมุหลำยครัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรด ำเนิน
ธรุกิจดงักลำ่ว   

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เตมิ  ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 

2560 และกำรจ่ำยเงินปันผล  ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ  0.03500  บำท  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 28,000,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  21  พฤษภำคม  2561 

โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัจันทร์ท่ี 26 มีนำคม 2561 และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัจันทร์ท่ี 21 พฤษภำคม 2561  และได้จัดสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ไว้เป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย   ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 1,642,000 บำท  

โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     428,093,198 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9300) 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 

งดออกเสียง           300,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0700) 

บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   โดยเชิญเลขำนุกำรท่ี

ประชมุ   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นไปตำมหลกัธรรมมำภิบำล  และควำมโปร่งใส  ประธำนจึงเชิญคณุเจริญ  ประจ ำแท่นเป็นประธำนในท่ี

ประชมุแทน     และเรียนเชิญผู้ถกูเสนอช่ือดงักลำ่วออกจำกห้องประชมุ  เพ่ือเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นได้สอบถำม  และแสดง
ข้อคดิเห็นได้อย่ำงเตม็ท่ี   โดยในวำระนีค้ณุเจริญ ประจ ำแท่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุแทน 
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เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบวำ่เม่ือวนัท่ี  24 ตลุำคม 2560 บริษัทฯ  ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น 

 เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมำะสมท่ีจะเข้ำรับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

 เปิดโอกำสให้เสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำ 

สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2560 รวมเวลำทัง้สิน้  69  วนั 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

 เสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท   

 เสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำ 

ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 17 ก ำหนดให้ “ในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) เป็นอตัรำ ถ้ำ จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้   ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสำม(1/3) กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้
กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้   ให้จบัสลำก
กนัสว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง”   และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 
(4) ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี “พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ” ในกำร
ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้มีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่  

1. คณุวศิษิฎ์         อคัรวเินค             กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /  

            กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  

2. คณุกวีวฒัน์      ทรงสกลุเกียรต ิ    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน /  

            กรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณุนิตำ          ตรีวีรำนวุฒัน์         กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร) / กรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ได้แก่ คณุวศิษิฎ์  อคัรวเินค  คณุกวีวฒัน์  ทรงสกลุเกียรต ิ และคณุนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์  กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุเดมิตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บุคคลดังกล่ำว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำม
ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้
จึงเป็นผู้ ท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีจะกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุเดิมของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง  

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี  ้  ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผู้บริหำร  ในกิจกำรท่ีเป็นคู่แข่งทำง
ธรุกิจหรือ  กิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   และได้ผำ่นกระบวนกำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ววำ่มีคณุสมบตัท่ีิเหมำะสมกบักำรประกอบกิจกำรของบริษัท 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
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 คุณเจริญ ประจ าแท่น ผู้ด าเนินการแทน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้
ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเตมิ  ประธำนฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ  ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

และเพ่ือควำมโปร่งใส  และเป็นไปตำมหลกัก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีจึงได้เชิญกรรมกำรทัง้ 3  ท่ำนออกจำกห้องประชมุ
เป็นกำรชัว่ครำว  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถำม  และแสดงควำมคดิเห็นได้อย่ำงเตม็ท่ี  และเม่ือเสร็จสิน้กำรลงคะแนน
เสียงในวำระนี ้ ประธำนจะเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเข้ำมำในท่ีประชมุอีกครัง้ 

เลขานุการที่ประชุม  แจ้งต่อท่ำนผู้ ถือหุ้นว่ำ  วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน  จะมีกำรออกเสียงลงคะแนน  แต่งตัง้
กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ได้แก่ คณุวศิษิฎ์  อคัรวเินค  คณุกวีวฒัน์  ทรงสกลุเกียรต ิ และคณุนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ ตำมล ำดบั 

 

การถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ณ วันที่ 26.3.61   

 
 คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 19.08 
 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมกำรทัง้สำมท่ำนท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระข้ำงต้นท่ีได้รับกำรเสนอช่ือกลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

5.1 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณวศิษิฎ์  อัครวเินค  ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     428,090,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9294) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0706) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 
 

5.2 อนุมัติแต่งตัง้ คุณกวีวัฒน์  ทรงสกุลเกียรติ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำคำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     428,090,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9294) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0706) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 
 

 5.3 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร (และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกั
ธรรมำภิบำลท่ีดี  และเพ่ือควำมโปร่งใสคณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์  ไมล่งคะแนนออกเสียงในวำระนี)้ 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
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เห็นด้วย     275,480,696 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.8903) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.1097) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 
  

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2561  

คุณเจริญ  ประจ าแท่น  ได้เชิญคณุวิศิษฎ์  อัครวิเนค  คณุกวีวฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ  และคณุนิตำ ตรีวีรำนุวฒัน์ 
กลบัเข้ำมำในท่ีประชมุ  และขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561 โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชุม   
เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 
90 ก ำหนดให้   “ห้ำมมใิห้บริษัทจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่กรรมกำร เว้นแตเ่ป็นคำ่ตอบแทนตำมข้อบงัคบัของบริษัท” และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก ำหนดให้ “กรรมกำรมีสทิธิได้รับคำ่ตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ 
โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2561 เป็นรูปแบบรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ เงินบ ำเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บำท 
(สองล้ำนบำทถ้วน) โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกบัประเภทธรุกิจและควำมเก่ียวโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับสภำวะโดยทั่วไปของตลำด และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับกำรท ำหน้ำท่ี  และควำม
รับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระ  

ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 25,000 บำท/คน/เดือน 

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ ำนวน 10,000 บำท / คน  / ครัง้ท่ีเข้ำประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

( ทัง้นีถ้้ำมีกำรรับต ำแหน่งมำกกวำ่หนึ่งต ำแหน่งให้รับค่ำตอบแทนเพียงต ำแหน่งเดียวในอตัรำท่ีสงูท่ีสดุ) 
 

และในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ำยค่ำตอบแทน  คำ่เบีย้ประชมุกรรมกำร   และเงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,700,000 
บำทถ้วน   

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พจิำรณำแล้ว  วำ่บคุคลท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระนัน้จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้
อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เตมิ  
ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัคิ่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561   ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ดงักลำ่วข้ำงต้น 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรำยเดือน ค่ำเบีย้ประชุม  
เงินบ ำเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บำท( สองล้ำนบำทถ้วน)  
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โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย     428,090,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9294) 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 

งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0706) 

บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 โดยเชิญ
เลขำนกุำร   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 
120 ก ำหนดให้    “ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 
ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมำตรำ 121 ก ำหนดให้ “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมกำร  
พนกังำน ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ีใด ๆ ของบริษัท”   และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญั
ประจ ำปี “พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี ”  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และ ตลำดหลกัทรัพย์ มีประกำศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุำคม 2548  “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    จดัให้
มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรำยใหมท่ี่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบ
บญัชีรำยเดมิได้”  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พจิำรณำและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพจิำรณำเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 
เน่ืองจำกมีมำตรฐำน และมีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีรวมทัง้ยงัสำมำรถให้ค ำแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำในเร่ืองเก่ียวกับกำร
บญัชี  ภำษีอำกร  และระบบกำรควบคมุภำยใน 

 นอกจำกนัน้เม่ือได้พจิำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำน และอตัรำคำ่สอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวำ่ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั   มีคำ่สอบบญัชีท่ีเหมำะสม โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งตอ่ไปนี ้หรือผู้สอบบญัชี
ท่ำนอ่ืนท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  เป็น
ผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบญัชี   

 1. นำงณฐพร  พนัธุ์อดุม                  ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี 3430 

 2. นำยขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี  3445 

 3. นำยชำญชยั   ชยัประสทิธ์ิ           ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี  3760 

  ทัง้นีบ้ริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ท่ำน ไมมี่ควำมสมัพนัธ์ 
และ/หรือ ไมมี่สว่นได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ย่ำงใด และไม่ได้เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นเงินจ ำนวน 6,154,000 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสน
ห้ำหม่ืนส่ีพนับำท) ซึ่งไมร่วมค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน 

คณะกรรมการบริษัท  ได้พจิำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญั  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตัง้นำงณฐพร  พนัธุ์
อดุม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 3430    และ/หรือนำยขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียน
เลขท่ี 3445  และ/หรือนำยชำญชยั   ชยัประสทิธ์ิ ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี  3760  หรือผู้สอบบญัชีท่ำนอ่ืนท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 6 บริษัทประจ ำปี 2561 โดยมีคำ่สอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 6,154,000 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสนห้ำหม่ืนส่ีพนับำท)  ซึ่ง
ไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน   

กำรท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6  บริษัทเลือกผู้สอบบญัชีจำกบริษัทเดียวกันเพ่ือท่ีจะได้ดูแลให้สำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน  และทนัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

จ านวนปีของผู้สอบบัญชี  ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560 

 
ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ   

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนด
คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561    โดยแตง่ตัง้นำงณฐ
พร  พนัธุ์อุดมผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3430  และ/หรือนำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
ทะเบียนเลขท่ี 3445 และ/หรือนำยชำญชัย   ชัยประสิทธ์ิ ทะเบียนใบอนุญำตเลขท่ี  3760 และ/หรือผู้สอบบญัชีท่ำนอ่ืนท่ี
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทประจ ำปี 2561 โดยมีค่ำสอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 6,154,000 บำท (หกล้ำนหนึ่ง
แสนห้ำหม่ืนส่ีพนับำท) ซึ่งไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน 

โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     427,840,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.8710) 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 

งดออกเสียง           552,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.1290) 

บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 
 

วาระที่ 8   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธาน  ได้กล่ำวขอบคณุท่ำนผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนท่ีได้สอบถำมข้อมลูของบริษัทฯ  และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซักถำม
รำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เพิม่เตมิ 

เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนชีแ้จงท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 105 
วรรค 2 ก ำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน้่อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้    ท่ีประชุม
พจิำรณำเร่ืองอ่ืน  นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวุำระนีเ้พ่ือเปิดโอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำเร่ือง
อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในกำรประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำเสนอวำระเร่ืองอ่ืนๆหรือซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ   
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 คุณอรรถวุฒิ  ประสมแก้ว  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจำรณำจัดสรรก ำไรส่วนหนึ่ง
เข้ำซือ้หุ้นบริษัท โกลบอลเพำเวอร์  ซินเนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน) GPSC  ด ำเนินธรุกิจผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้จำกแก๊สและผลติไฟฟ้ำ
จำกโซลำเซลล์ ซึ่งประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจพลงังำนและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในและต่ำงประเทศ และยังมี
ธรุกิจโครงกำรอ่ืนท่ีทำง GPSC ก ำลงัศกึษำซึ่งเป็นท่ีน่ำสนใจและเหมำะแก่กำรลงทนุเป็นอย่ำงมำก 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  บริษัทไม่มีนโยบำยกำรลงทุนเก่ียวกบั
กำรลงทนุซือ้หุ้นเน่ืองจำกอำจมีควำมเส่ียงเพรำะบริษัทไมมี่ควำมช ำนำญในธรุกิจดงักล่ำว  และได้กลำ่วขอบคณุ  คณุอรรถวฒุิ  
ประสมแก้ว  และจะน ำข้อเสนอแนะดงักลำ่วไปพจิำรณำตอ่ไป 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำพิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ ตำม
รำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่ว 

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม  เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำถ้ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยั  ต้องกำรสอบถำม
เพิม่เตมิ  หรือต้องกำรแสดงควำมคดิเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สำมำรถตดิตอ่เข้ำมำยงับริษัทฯได้ท่ี โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ์ 02-455-
2763 หรือตดิตอ่มำท่ี 

เลขำนกุำรบริษัทคณุธนษำ  กิตตริดำนนัท์   E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์  คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   E-mail  nita@takuni.com หรือ 

ตดิตอ่ผำ่นเวป็ไซด์ของบริษัทในหน้ำส ำหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  

ประธาน  ได้กลำ่วขอบคณุท่ำนผู้ถือหุ้นทกุท่ำนท่ีได้เสียสละเวลำมำร่วมประชมุในวนันี ้ และปิดกำรประชมุ 

 อนึ่งภำยหลงัจำกเร่ิมเปิดกำรประชมุ  ได้มีผู้ ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุเพิม่ขึน้ โดยมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำ
ประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 41 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 428,673,198 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 
53.5841    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
 
        ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
 
 

 
   ลงช่ือ................................................................  .  ประธานที่ประชุม  

                               (นายวศิษิฎ์     อัครวเินค)         ประธานกรรมการ 

 

 

ลงช่ือ.................................................................เลขานุการที่ประชุม  

                      (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท์)         เลขานุการบริษัท    
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สารสนเทศเกีย่วกบัการ ไดม้าซึง่สนิทรพัย ์
และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ของ 
บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 

ตามทีค่ณะประชุมกรรมการ ครัง้ที ่5/2561 ของบรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ซึง่ประชุม เมื่อ
วนัที ่30 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั (“ทาคนูิ แลนด”์) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทัฯ เขา้
ท ารายการซือ้ทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลงตัง้อยู่ทีซ่อยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร 
โดยมเีน้ือทีด่นิรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั เลขที ่72763 และ 72764 และ
มีมติให้ ทาคูนิ แลนด์ ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่รา ไวหุ้น้ละ 100 บาท ทีร่าคา 100 
บาท ต่อหุ้น คดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้149,000,000 บาท รวมถึงมมีตใิหบ้รษิัทฯ ท าการขายหุน้ใหแ้ก่ บรษิัท ธนาสริ ิกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (“ธนาสริ ิกรุ๊ป”) เป็นจ านวน 765,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระ
แล้วของ ทาคูนิ แลนด์ ราคาขาย 110 บาท ต่อหุ้น คดิเป็นเงนิรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมแีผนที่จะน าทีด่นิ
ดงักล่าวรวมกบัทีด่นิทีท่าคูนิ แลนด ์เป็นเจา้ของกรรมสทิธ ิณ ปัจจุบนั รวม ทัง้หมดประมาณ 15 ไร่ มาพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นจดัสรรเพื่อขาย 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ
ทาคูนิ แลนด์ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ จะด าเนินการท าสญัญาจะซื้อขายที่ดนิเปล่าจ านวน 2 แปลง เนื้อ

ทีด่นิรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั เลขที ่72763 และ 72764 ภายหลงัจาก
ทีไ่ดร้บัอนุมตักิารท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่จะมกีารจดัประชุมในวนัที ่1 มถุินายน 2561 รายการ
ดงักล่าวคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีการลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป ภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยคาดว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนซึง่ระบุไวใ้นสญัญา อาท ิทีป่ระชุมกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ไดอ้นุมตักิารขายหุน้ดงักล่าว รวมถงึการอนุมตัใิหท้าคูนิ แลนดซ์ือ้ทีด่นิซึง่เป็นทางเขา้ของที่ดนิโครงการจากกรรมการ
ของบรษิทั (ซึง่รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการ) และธนาสริ ิกรุ๊ป จะด าเนินการประเมนิราคาทีด่นิของทาคูนิ 
แลนด ์ซึง่จะใชด้ าเนินโครงการไม่ต ่ากว่าราคาทีคู่ส่ญัญาตกลงกนั จะส าเรจ็ลงภายในเดอืนมถุินายน 2561หากเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาขา้งตน้ บรษิทัฯ และ ธนาสริ ิกรุ๊ป จะด าเนินการโอนหุน้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนกรกฎาคม 2561 

ตามร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ ไดร้ะบุเงื่อนไขบงัคบัก่อนใหธ้นาสริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ 
เช่น ร่วมกนัด าเนินการจดัหาผูป้ระเมนิราคาทีด่นิอกีรายมาประเมนิราคาทีด่นิของทัง้โครงการ เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้น
บญัชแีละการกูเ้งนิ ซึ่งทัง้สองฝ่ายต้องการใหก้ารท ารายการทัง้หมดรวมถึงการซื้อที่ดนิและการจดภาระจ ายอมเพื่อให้
ทีด่นิดงักล่าวมทีางเขา้ออกเรยีบร้อยก่อน จงึจะท าการประเมนิทีด่นิทัง้หมด โดยคาดว่าจะส าเรจ็ภายในเดอืนมถุินายน 
2561 ทัง้นี้ หากราคาประเมนิทีด่นิทีป่ระเมนิไดใ้หม่ต ่ากว่า 165,000,000 บาท จะท าใหเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนไม่บรรลุผล 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน

2.1  ผูซ้ือ้ : บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
  ผูข้าย : นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และ นายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ 

เอกสารแนบ 2
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ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน 
นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

นายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ บรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
เป็นน้องชายของนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 

2.2 บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
2.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 0107552000073 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขต

บางพลดั กทม. 
ทุนจดทะเบยีน 255,000,000 บาท 

2.2.2 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของธนาสิริ กรุป๊ 
ธนาสริ ิกรุ๊ป ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหาฯ บา้นจดัสรรพรอ้มทีด่นิเพื่อขายประเภททาวน์เฮา้ส์  บา้นแฝด และ
บา้นเดีย่ว โดยธนาสริ ิกรุ๊ป จะเป็นผูพ้ฒันาโครงการและเป็นเจา้ของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการในเขต
ปรมิณฑล ในการด าเนินการในแต่ละโครงการ ธนาสริ ิกรุ๊ป จะเป็นผูก้ าหนดรูปแบบโครงการและรายละเอยีด
การออกแบบ โดยศกึษาวจิยัจากความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคญั

2.2.3 แบรนดย์่อยของธนาสิริ กรุป๊

ช่ือโครงการ ธนาฮาบิแทต 

ลกัษณะโครงการ: บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด 
ระดบัราคา: 5-10 ลา้นบาท
จ านวนโครงการทัง้หมด 2 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่ 665 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการโดยเฉลีย่ 94 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาฮาบแิทต ราชพฤกษ์-สรินิธร 

โครงการธนาฮาบแิทต ป่ินเกลา้-สรินิธร 

ช่ือโครงการ ธนาคลสัเตอร ์
ลกัษณะโครงการ: บา้นแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้
ระดบัราคา: 5-10 ลา้นบาท
จ านวนโครงการทัง้หมด 5 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่ 412 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการโดยเฉลีย่ 92 หลงั 
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โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาคลสัเตอร ์ราชพฤกษ์-สถานีบางพลู 
โครงการธนาคลสัเตอร ์สถานีเซน็ทรลั-บางใหญ่ 

ช่ือโครงการ ธนาวิลเลจ 
ลกัษณะโครงการ: บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด 
ระดบัราคา: 3-6 ลา้นบาท
จ านวนโครงการทัง้หมด 2 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่โดยเฉลีย่ 328.5 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการ 84 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาวลิเลจ 2 พระราม5-บางใหญ่ 

ช่ือโครงการ ธนาซิโอ 

ลกัษณะโครงการ: บา้นแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้
ระดบัราคา: 3-5 ลา้นบาท
จ านวนโครงการทัง้หมด 1 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่โดยเฉลีย่ 405 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการ 157 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร ์

ช่ือโครงการ สิริ วิลเลจ 
ลกัษณะโครงการ: บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด และอาคารพาณิชยด์า้นหน้า 
ระดบัราคา: 3-6 ลา้นบาท
จ านวนโครงการทัง้หมด 3 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่ 373.7 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการโดยเฉลีย่ 98 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการสริ ิวลิเลจ อุดรธานี-แอรพ์อรต์ 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/3561 วนัที ่30 มนีาคม 2561 มมีตพิจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิ

ของ ทาคูนิ แลนด ์จากนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ โฉนดเลขที ่72763 และนายฐากูร ตรวีรีานุวฒัน์ โฉนดเลขที ่72764 
ซึ่งเป็นบุคคลเกีย่วโยงกนั โดยจะด าเนินการซื้อทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง ตัง้อยู่ที่ซอยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนา
ภเิษกแขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง รวมเนื้อที ่3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตาราง
วา) โฉนดทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั เลขที ่72763 และ 72764 มพีืน้ทีโ่ดยรอบดงันี้ 

ทศิเหนือ ตดิกบั คลองบางแค 
ทศิใต ้ ตดิกบัทีด่นิมกีารครอบครอง (เลขทีด่นิ 106,156) 
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ทศิตะวนัตก ตดิกบัทีด่นิมกีารครอบครอง (เลขทีด่นิ 97,98) 
ทศิตะวนัออก ตดิกบัทีด่นิมกีารครอบครอง (เลขทีด่นิ 222) 

รายการดงักล่าวขัน้ต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ทจ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่ เกีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการ
เกีย่วโยงกนั”) 

 นอกจากนี้  ยังมีมติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,490,000 หุน้  มลูค่าหุน้
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และพจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ ทาคนูิ แลนด ์ใหแ้ก่ผูร้่วมทุนเพื่อพฒันาโครงการ
ทีอ่ยู่อาศยั โดยจะท าการขายหุน้ให ้ธนาสริ ิกรุ๊ป จ านวน 765,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้สามญัที่
จดทะเบยีนและช าระแลว้ของทาคนูิ แลนด ์ในราคา 110 บาท ต่อหุน้  ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกนัโดยอา้งองิจากมลูค่าทีด่นิที่
ทาคูนิ แลนด์ เป็นเจ้าของ เนื่องจาก บรษิัทฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป มแีผนร่วมกนัที่จะน าที่ดนิของทาคูนิ แลนด์ มาพฒันา
โครงการอสงัหาฯ ประเภทบ้านจดัสรรเพื่อขายต่อไป โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึ่งถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบยีนตามประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไป ทัง้นี้ การขายหุ้น
ดงักล่าวจะด าเนินการภายหลงัจากทีท่าคนูิ แลนด ์ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนและบรษิทัฯ ไดท้ าการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเสรจ็สิน้ 
โดยโครงการบา้นเดีย่วมรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทโครงการ บา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยั 
เน้ือท่ีโครงการ ประมาณ 15 ไร ่
มูลค่าโครงการ 601.32 ลา้นบาท 
จ านวน 61 หลงั 
ประเภทบ้าน Type A 

-ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ลา้นบาท
-39 หลงั
Type B 
-ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ลา้นบาท
-22 หลงั

หมายเหตุ: 1. ยงัไมม่กีารก าหนดชือ่โครงการ แต่จะใกลเ้คยีงโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป เพือ่สือ่ว่าเป็นหนึง่ในโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป 
2. ดูผงัโครงการและทีด่นิทีจ่ะท าการซื้อรวมถงึทีด่นิของทาคูนิ แลนด ์ไดท้ีเ่อกสารแนบ 4

วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 

41.55 ลบ. (มลูค่ารายการทีจ่่ายซื้อ) 

771.45 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

5.39% 

เมื่อค านวณขนาดของรายการดงักล่าวโดยพจิารณามูลค่าสิง่ตอบแทนและมูลค่าสนิทรพัย ์จะได้เท่ากบัร้อยละ 
5.39 ซึง่มมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ จงึต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 
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3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นับรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีและตอ้งแต่งตัง้ทีป่รกึษา
การเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการดงักล่าว 

นอกจากนี้ การซื้อที่ดนิเปล่าดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบยีนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่ง ทาคูนิ แลนด์ มี
แผนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นจดัสรร  

โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างองิขอ้มูลจากงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560  

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ารค านวณเปรยีบเทยีบ 
เกณฑ ์ วิธีการค านวณ ขนาด

รายการ 
เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑก์ าไร ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 190.86 ลบ. (มลูค่ารายการไดม้า) 

1,536.12 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

12.42% 

เกณฑห์ุน้เพิม่ทุน ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มกีารออกหุน้เพิม่ทุน 

หมายเหตุ: *มลูค่าการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์190.86 ลา้นบาท ค านวณได ้ดงันี้ 
รายการ ล้านบาท 
ราคาทีด่นิตามมลูค่าทางบญัช ีณ ปี 2560 93.45 
ราคาทีด่นิที ่ทาคนูิ แลนด ์ซือ้จากผูข้าย 41.55 
ค่าใชจ้่ายพฒันาโครงการ 254.51 
รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมด 389.51 
สดัส่วนการลงทุนของบรษิทัฯ ใน ทาคนูิ แลนด ์(รอ้ยละ) 49.00 
มลูค่าการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ 190.86 

โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการรวมกบัการพฒันาโครงการเป็นทีอ่ยู่อาศยัแลว้มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบั
รอ้ยละ 12.42 ซึง่อา้งองิจากประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป บรษิทัฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 วนัที ่30 มนีาคม 2561 มมีตใิหอ้นุมตัใิหด้ าเนินการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,490,000 หุน้มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และพจิารณาอนุมตักิารจ าหน่าย
หุน้สามญัของ ทาคูนิ แลนด ์ใหแ้ก่ผูร้่วมทุนเพื่อพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั โดยจะท าการขายหุน้ให ้ธนาสริ ิกรุ๊ป จ านวน 
765,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของ ทาคูนิ แลนดใ์นราคา 110 
บาท/หุน้ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกนัโดยอา้งองิจากมูลค่าทีด่นิทีท่าคูนิ แลนด ์เป็นเจา้ของ เน่ืองจากบรษิทัฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป 
มแีผนร่วมกนัทีจ่ะน าทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์มาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นจดัสรรเพื่อขายต่อไป โดยมี
มูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ทัง้นี้การขายหุน้ดงักล่าวจะด าเนินการภายหลงัจากทีท่าคูนิ แลนด ์ไดจ้ดทะเบยีน
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เพิม่ทุนและบรษิทัฯ ไดท้ าการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเสรจ็สิน้โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิขอ้มูล
จากงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้ 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ารค านวณเปรยีบเทยีบ 
เกณฑ ์ วิธีการค านวณ ขนาด

รายการ 
เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑก์ าไร ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 84.15 ลบ. (มลูค่ารายการจ าหน่ายไป) 

1,536.12 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

5.48% 

เกณฑห์ุน้เพิม่ทุน ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มกีารออกหุน้เพิม่ทุน 

โดยเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑแ์ล้วพบว่ามขีนาดเท่ากบัรอ้ยละ 5.48 ซึ่งอ้างองิจากประกาศเรื่องการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป บรษิทัฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ 
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โครงสรา้งกลุ่มปัจจุบนั 

ปัจจบุนั ทาคนูิ แลนด ์มกีรรมการบรษิทั 1 ท่าน คอื นางสาวนติา ตรวีรีานุวฒัน์ ภายหลงัการจ าหน่ายหุน้สามญั
ของ ทาคนูิ แลนด ์ใหแ้ก่ธนาสริ ิกรุ๊ป คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ ทาคนูิ 
แลนดจ์ะเปลีย่นสถานะจากการเป็นบรษิทัย่อย เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ โดยโครงสรา้งคณะกรรมการใหม่ จะมจี านวน 
5 ท่าน โดยธนาสริ ิกรุ๊ป จะคดัเลอืกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งในทาคนูิ แลนด ์จ านวน 3 ท่าน และ บรษิทัฯ จะคดัเลอืก
กรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งในทาคนูิ แลนด ์จ านวน 2 ท่าน 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา
ทีด่นิทีท่าคนูิ แลนด ์ไดม้าในครัง้นี้มมีลูค่ารวม 41,550,000 บาท ซึง่เป็นมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติามมลูค่าสิง่ตอบแทนทีท่าคู
นิ แลนด ์จ่ายช าระในการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็
เกีย่วกบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า
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ราคาซือ้ขายทีด่นิอา้งองิมาจากการประเมนิโดย บรษิทักรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั วนัที ่27 ตุลาคม 2560 และ 
บริษัทชาเตอร์แวลูเอชัน่แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ระเมนิรายแปลง ดงันี้  

โฉนดเลขที ่72763 ตารางวาละ 45,000 บาท 
โฉนดเลขที ่72764 ตารางวาละ 45,000 บาท 
หรอืคดิเป็นจานวนเงนิทัง้สิน้ 55,035,000 บาท 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและการช าระมูลค่า

ทาคูนิ แลนด์ และผู้ขายที่ดนิตกลงทีจ่ะซื้อขายที่ดนิเปล่าโฉนดที่ดนิเลขที ่72763 และ 72764 ตัง้อยู่ที่ซอยนาวี
เจริญทรพัย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา 
โดยรวมมูลค่า 41,550,000 บาท โดยทาคูนิ แลนด์ จะช าระเป็นเงนิสด โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่าย 
ต่างๆในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิตามสญัญานี้ผูข้ายจะเป็นผูร้บัภาระเองทัง้สิน้ 

6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั

ทีด่นิทีจ่ดัซื้อในคราวนี้ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกบัทีด่นิของทาคูนิ แลนด ์ทีบ่รษิทัฯ จะพฒันาทีด่นิทัง้หมดใหม้มีูลค่า
สงูขึน้ ซึง่จะพฒันาทีด่นิทัง้หมดเป็นหมู่บา้นจดัสรรและไดร้บัการร่วมทุนจากธนาสริ ิกรุ๊ป โดยจะประกอบดว้ยบา้นเดีย่ว
จ านวน 61 หลงั สวนสาธารณะ พืน้ทีส่วนหย่อม ทีจ่อดรถและทีต่ัง้สโมสร ซึง่บรษิทัจะไดร้บัก าไรจากการขายบา้นเดีย่วนี้ 
ในอนาคตบรษิทัฯ มแีผนจะด าเนินธุรกจิอสงัหาฯ ต่อ หากมโีอกาสและท าเลทีเ่หมาะสม เนื่องจากมปีระสบการณ์ในดา้น
อสงัหาฯ จากการร่วมทุนในครัง้นี้แลว้ โดยในอนาคตบรษิทัฯ อาจพฒันาโครงการดว้ยตนเอง หรอืหากมโีอกาสทีด่อีาจ
พจิารณาร่วมทุนกบัธนาสริ ิหรอืบรษิทัอื่น หากบรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดส้รา้งผลก าไรใหบ้รษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ ยงัไม่ไดพ้จิารณาว่าจะด าเนินธุรกจิอสงัหาฯ ผ่านทาคูนิ แลนด ์หรอืจดัตัง้บรษิทัฯ ใหม่  ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ และทาคนูิ 
แลนด ์ไม่มทีี่ดนิอื่นทีส่ามารถน ามาพฒันาเป็นโครงการร่วมกบัธนาสริ ิกรุ๊ป ทัง้นี้หากมโีอกาสทีด่แีละมทีีด่นิทีเ่หมาะสม 
อาจพฒันาโครงการร่วมกบัธนาสริ ิกรุ๊ป ในอนาคต 

7. แหล่งเงินทุนท่ีใช้
แหล่งเงนิทุนส าหรบัการซือ้ทีด่นิจากบุคคลเกีย่วโยงจะมาจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัฯ ซึง่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนจาก

การด าเนินธุรกจิ โดยเงนิกูย้มืจากบรษิทัแม่จะมเีงื่อนไขและลกัษณะรายการตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนั ตาม
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 ไดอ้นุมตัทิัง้นี้ เงนิกูย้มืจากบรษิทัแม่ดงักล่าวจะถูกช าระคนืใหค้รบถว้น
ก่อนการจ าหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่ธนาสริ ิกรุ๊ป 

8. รายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่บรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 

19.08 ของหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 และนาย
ฐากูร ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ16.09 ของหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้
ของบรษิทัฯ ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 และเป็นน้องชายของนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ทัง้สอง
คน ในฐานะ “ผูข้าย” จงึเขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ตามประกาศเรื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี้  เมื่อ
ค านวณมูลค่าของรายการดงักล่าวตามประกาศเรื่อง รายการทีเ่กีย่วโยงกนัแลว้มขีนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 5.39 
ซึ่งมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึต้องท าการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
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ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อื
หุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

9. ลกัษณะและขอบเขตส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลท่ีเก่ียวโยง
นางสาวนิตา และ นายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้จ านวน 152,610,002 หุน้ 

และ 128,681,901 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.08 และ 16.09 ของหุน้ทัง้หมด ตามล าดบั รวมถงึนางสาว นิตา ตรี
วรีานุวฒัน์ ไดด้ ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ เช่นกนั 

10. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั
10.1  ข้อมูลบริษทัและบริษทัย่อยและการด าเนินธรุกิจโดยสรปุ 

ชื่อบรษิทั :บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั :13/01/2560 
เลขทะเบยีนนิตบิุคคล :0105560006148 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ :ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทีอ่ยู่ :140/1 ซอยนาวเีจรญิทรพัย์ ถนนกาญจนาภเิษก 

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
10160 

ทุนจดทะเบยีน :1,000,000 บาท 

10.2  รายช่ือผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2560 

รายช่ือ จ านวนหุ้น 
บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 9,997 
นางสาว กาญจนา รมิพณชิยกจิ 1 

นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 1 
นาย ฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ 1 

10.3 รายช่ือกรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ 
นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการบรหิาร 
นางสาวฉตัรประภา จนัทรศ์ร ี กรรมการบรหิาร 
นายเจริญชยั อ านาจสมบรณ์ูสขุ กรรมการบรหิาร 
นายทศพล ผลติาภรณ์ กรรมการบรหิาร 
นางฐติมิา ธนาปกจิ กรรมการบรหิาร 
นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ กรรมการบรหิาร 
นาสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการบรหิาร 

10.4 รายการระหวา่งกนัปี 2559 และตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560 
ไม่ม ี
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10.5  ตารางสรปุงบการเงิน บริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สรปุฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัและบริษทัย่อย 
หวัข้อ 

(หน่วย : ล้านบาท) งบปี 2558 ร้อยละ งบปี 2559 ร้อยละ งบปี 2560 ร้อยละ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  90.10 11.70  286.51 21.08  347.12 22.60 

เงนิลงทนุระยะสัน้  0.23 0.03  69.97 5.15  40.65 2.65 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  128.87 16.73  310.19 22.83  349.82 22.77 

เงนิทดรองจา่ยและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  84.45 10.96 0.00 0.00 

 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  84.45 10.96 0.00 0.00 

สนิคา้คงเหลอื  43.04 5.59  31.62 2.33  31.94 2.08 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  0.65 0.08  12.44 0.92  22.08 1.44 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 347.34 45.09 710.72 52.30 791.60 51.53 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้  40.46 5.25  67.36 4.96  9.69 0.63 
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม กจิการรว่มคา้ และ/หรอื กจิการทีค่วบคุม
รว่มกนัซึง่บนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี  167.24 21.71 0.00 0.00 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - สุทธ ิ  4.86 0.63  4.52 0.33  116.67 7.59 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ  203.14 26.37  519.55 38.23  524.06 34.12 

ค่าความนยิม - สุทธ ิ 0.00  19.38 1.43  19.38 1.26 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ  0.72 0.09  7.16 0.53  9.44 0.61 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  6.00 0.78  4.14 0.30  4.15 0.27 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  0.60 0.08  26.12 1.92  61.12 3.98 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 423.03 54.91 648.24 47.70 744.52 48.47 

รวมสินทรพัย ์ 770.38 100.00 1,358.96 100.00 1,536.12 100.00 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  214.23 27.81 0.00 0.00 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  84.68 10.99  162.74 11.98  385.98 25.13 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  6.79 0.88  46.85 3.45  42.28 2.75 

 เงนิกูย้มืระยะยาว - สถาบนัการเงนิ  6.00 0.78  45.02 3.31  40.08 2.61 

 หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ  0.79 0.10  1.83 0.13  2.20 0.14 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  10.64 1.38  16.76 1.23  23.07 1.50 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลคา้งจา่ย  9.88 1.28 0.00  0.21 0.01 

 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - อื่น ๆ  0.76 0.10  16.76 1.23  22.86 1.49 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 316.34 41.06 226.36 16.66 451.33 29.38 

หนี้สนิระยะยาว - สุทธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  31.21 4.05  249.25 18.34  190.90 12.43 

 เงนิกูย้มืระยะยาว - สถาบนัการเงนิ  28.10 3.65  245.46 18.06  188.14 12.25 

 หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ  3.11 0.40  3.79 0.28  2.76 0.18 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังานภายหลงัเลกิจา้ง - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1.67 0.22  2.72 0.20  3.92 0.26 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  1.01 0.13 0.00  0.35 0.02 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น  4.96 0.64  23.00 1.69  12.61 0.82 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 38.85  5.04 274.97 20.23 207.78 13.53 
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หวัข้อ 
(หน่วย : ล้านบาท) งบปี 2558 ร้อยละ งบปี 2559 ร้อยละ งบปี 2560 ร้อยละ 

รวมหน้ีสิน 355.20 46.11 501.33 36.89 659.12 42.91 

ทนุจดทะเบยีน  600.00 77.88  600.00 44.15  600.00 39.06 

 หุน้สามญั  600.00 77.88  600.00 44.15  600.00 39.06 

ทนุทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้  200.00 25.96  400.00 29.43  400.00 26.04 

 หุน้สามญั  200.00 25.96  400.00 29.43  400.00 26.04 

ส่วนเกนิ (ต ่ากวา่) มลูค่าหุน้  106.64 13.84  305.53 22.48  305.53 19.89 

 หุน้สามญั  106.64 13.84  305.53 22.48  305.53 19.89 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  87.90 11.41  78.02 5.74  78.27 5.10 

 ก าไรสะสม - จดัสรรแลว้  4.32 0.56  5.45 0.40  7.09 0.46 

 ส ารองตามกฎหมาย  4.32 0.56  5.45 0.40  7.09 0.46 

 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  83.58 10.85  72.57 5.34  71.18 4.63 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  20.64 2.68  20.64 1.52  20.64 1.34 

 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทนุอื่น  20.64 2.68  20.64 1.52  20.64 1.34 

 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทนุจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  20.64 2.68  20.64 1.52  20.64 1.34 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 415.18 53.89 804.19 59.18 804.43 52.37 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 0.00  53.44 3.93  72.57 4.72 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 415.18 53.89 857.63 63.11 877.00 57.09 

งบก าไรขาดทุนและก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนรวม 
หวัข้อ 

(หน่วย : ล้านบาท) งบปี 2558 ร้อยละ งบปี 2559 ร้อยละ งบปี 2560 ร้อยละ 

งบก าไรขาดทุน  

รายไดจ้ากการขายและหรอืการใหบ้รกิาร 1,352.88 99.05 1,589.19 96.15  1,925.12 99.13 

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,019.00 74.60 867.93 52.51  776.85 40.00 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 333.88 24.44 721.26 43.64  1,148.28 59.13 

รายไดอ้ื่น 11.80 0.86 63.55 3.85  16.95 0.87 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1.23 0.09  - - 

รวมรายได้ 1,365.91  100.00  1,652.74  100.00   1,942.07   100.00  

ตน้ทนุขายสนิคา้และหรอืตน้ทนุการใหบ้รกิาร 1,196.31 87.58 1,473.90 89.18  1,734.66 89.32 

 ตน้ทนุขายสนิคา้ 960.11 70.29 810.36 49.03  726.81 37.42 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 236.19 17.29 663.55 40.15  1,007.84 51.90 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 85.61 6.27 120.08 7.27  149.78 7.71 

 ค่าใชจ้า่ยในการขาย 24.20 1.77 19.86 1.20  18.70 0.96 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 61.41 4.50 100.22 6.06  131.08 6.75 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิสี่วนไดเ้สยี  - 20.68 1.25  - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,281.91 93.85  1,614.66 97.70   1,884.44  97.03  

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้ 84.00 6.15 38.08 2.30  57.64 2.97 

ตน้ทนุทางการเงนิ 3.15 0.23 9.86 0.60  14.29 0.74 
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หวัข้อ 
(หน่วย : ล้านบาท) งบปี 2558 ร้อยละ งบปี 2559 ร้อยละ งบปี 2560 ร้อยละ 

ภาษเีงนิได ้ 15.47 1.13 7.85 0.48  8.18 0.42 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 65.38  4.79  20.37  1.23   35.17  1.81  

ส่วนของก าไร (ขาดทนุ) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 65.38 4.79 16.50 1.00  25.35 1.31 

ส่วนของก าไร (ขาดทนุ) ทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ  - 3.87 0.23  9.82 0.51 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (หน่วย : บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน  

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 65.38 4.79 20.37 1.23  35.17 1.81 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน -0.56 -0.04 -0.43 -0.03 -0.17 -0.01

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม ส าหรบังวด 64.82  4.75  19.94  1.21   35.00  1.80  

 ส่วนของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 64.82 4.75 16.28 0.98  25.25 1.30 
 ส่วนของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคมุ  - 3.66 0.22  9.76 0.50 

งบกระแสเงินสด 
หวัข้อ (หน่วย : ล้านบาท) งบปี 2558 งบปี 2559 งบปี 2560 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการเงนิ และ/หรอื ภาษเีงนิได ้ 80.85 28.22 43.35 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 16.18 31.14 41.96 

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) -0.34 -0.12 -0.78

ขาดทนุจากสนิคา้ลา้สมยั / เสื่อมสภาพ (โอนกลบั) 17.77 -6.63 -1.02

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิสี่วนไดเ้สยี -1.23 20.68 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยอ์ื่น (โอนกลบั) 1.14 

(ก าไร) ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัรว่ม -25.42

(ก าไร) ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุอื่น -0.26

(ก าไร) ขาดทนุจากการขายสนิทรพัยถ์าวร -0.03 -4.71 -2.78

(ก าไร) ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุ -19.22

(ก าไร) ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ื่น -0.34

ตน้ทนุทางการเงนิ 3.15 9.86 14.29 

รายการปรบัปรงุอื่น ๆ -4.69 -9.98 -3.97

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 111.66 23.81 91.60 

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง -45.61 86.63 -70.40

 ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - บุคคลหรอืกจิการอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง -45.87 66.10 -77.94

 สนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง 0.81 20.38 0.71 

 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง -0.48 -4.82 -1.73

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง -0.07 4.97 8.56 

หนี้สนิด าเนินงาน เพิม่ขึน้ (ลดลง) -68.67 -46.41 219.95 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - บคุคลหรอืกจิการอื่น เพิม่ขึน้ (ลดลง) -72.89 -60.84 223.19 

 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ (ลดลง) -0.07 10.47 6.10 
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หวัข้อ (หน่วย : ล้านบาท) งบปี 2558 งบปี 2559 งบปี 2560 

 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ (ลดลง) 4.28 3.96 -9.35

เงนิสดรบั (จา่ย) จากการด าเนินงาน -2.63 64.03 241.14 

จา่ยดอกเบีย้ -3.15 -9.86 -14.29

จา่ยภาษเีงนิได ้ -12.26 -38.99 -19.89

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน -18.04 15.18 206.97 

เงนิลงทนุระยะสัน้ (เพิม่ขึน้) ลดลง -0.23 -69.77 31.23 

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัรว่ม (เพิม่ขึน้) ลดลง -166.01 133.51 

 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัรว่ม (เพิม่ขึน้) -166.01 -1.23

 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัรว่มลดลง 134.74 

เงนิทดรองและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บคุคลหรอืกจิการอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 202.70 

เงนิทดรองและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง -84.45 -163.25

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (เพิม่ขึน้) ลดลง -4.64 -303.47 -158.09

 เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 0.15 8.92 3.79 

 เงนิสดจา่ยจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ -4.79 -312.38 -161.88

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัการใช ้(เพิม่ขึน้) ลดลง -8.98 -26.90 57.67 

ดอกเบีย้รบั 3.78 10.71 2.66 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ -260.54 -216.47 -66.53

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ - สถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 214.17 -214.17

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) -6.54 236.38 -62.26

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 280.00 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (ลดลง) -6.54 -43.62 -62.26

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บคุคลหรอืกจิการอื่น เพิม่ขึน้ (ลดลง) 4.00 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิและเชา่ซือ้ เพิม่ขึน้ (ลดลง) -1.79 -1.18 -1.94

 หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิและเชา่ซือ้ (ลดลง) -1.79 -1.18 -1.94

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายหุน้ทนุ 200.00 20.34 

เงนิปันผลจา่ย -24.00 -26.16 -35.97

รายการอื่น ๆ 198.88 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 181.84 397.76 -79.82

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ -96.74 196.47 60.61 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 186.78 90.04 286.51 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด สิน้งวด 90.04 286.51 347.12 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 3.14 1.75 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.69 2.95 1.63 

อตัราส่วนการช าระหน้ี 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.86 0.62 0.82 
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อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 26.68 3.86 4.03 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 11.57 7.25 9.89 

อตัราก าไรสุทธ ิ (%) 4.79 1.00 1.31 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 12.46 3.58 3.98 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 16.56 2.71 3.15 
อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 12.93 7.24 5.83 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 28.22 50.42 62.57 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิทรพัยถ์าวร (เท่า) 6.64 4.57 3.72 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 22.86 39.48 54.58 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 15.97 9.24 6.69 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิทรพัย ์ (เท่า) 2.03 1.55 1.34 

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมส าหรบัปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 1,925.12 ล้านบาท จากปี
2559 ทีม่รีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 1,589.19 ลา้นบาท เนื่องจากรายไดง้านก่อสรา้งน ้ามนัและ
แก๊สเพิม่ขึน้ 564.42 ล้านบาท และในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 โดยรายได้จากการขายและใหบ้รกิาร
รวมของปี 2558 อยู่ที ่ 1,352.88 ลา้นบาท โดยในปี 2560 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 21.1 จากปี 2559 และ
ในปี 2559 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ17.5 จากปี 2558

2. บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายสนิคา้หรอืตน้ทุนการใหบ้รกิารส าหรบัปี 2560 เพิม่ขึน้เป็น 1,734.66 ลา้นบาท จากปี
2559 ทีม่ตีน้ทุนขายสนิคา้หรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,473.90 ลา้นบาท และในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558
โดยตน้ทุนขายสนิคา้หรอืตน้ทุนการใหบ้รกิารของปี 2558 อยู่ที ่1,196.31 ลา้นบาท โดยในปี 2560 มอีตัรา
การเตบิโตรอ้ยละ 17.7 จากปี 2559 และในปี 2559 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 23.2 จากปี 2558

3. บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2560 เพิม่ขึน้เป็น 149.78 ลา้นบาท จากปี 2559 ทีม่ ี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารรวม 120.08 ล้านบาท มสีาเหตุมาจากเนื่องจากการเพิม่จ านวนบุคลากร
เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ และค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคลากรของธุรกจิทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทางวศิวกรรมในภาคตะวนัออก และในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 โดยค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารรวมของปี 2558 อยู่ที ่ 85.61 ลา้นบาท โดยในปี 2560 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 24.7 จาก
ปี 2559 และในปี 2559 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 40.3 จากปี 2558

4. สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้เป็น 1,536.12 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มี
สนิทรพัยร์วม 1,358.96 ลา้นบาท และในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 โดยสนิทรพัยร์วมของปี 2558 อยู่ที่
770.38 ลา้นบาท โดยในปี 2560 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 13.04 จากปี 2559 และในปี 2559 มอีตัราการ
เตบิโตรอ้ยละ 76.40 จากปี 2558

10.6 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั 
ไม่ม ี
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10.7 คดีหรอืข้อรอ้งเรียนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งด าเนินการ 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มไิดม้ขีอ้พพิาททางกฎหมายใดๆทีอ่ยู่ระหว่างการฟ้องรอ้ง ซึง่อาจท า

ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบในทางลบหรอืตอ้งชดใชค้่าเสยีหายเป็นมลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ 

11. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรอืผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อ ความสมัพนัธ ์ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ผูถ้อืหุน้ 19.08 
นายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ ผูถ้อืหุน้ 16.09 
นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ บดิาของนางสาวนติา ตรวีรีานุวฒัน์

และนายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์/  
ผูถ้อืหุน้ 

16.18 

นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ มารดาของนางสาวนิตา ตรวีรีา
นุวฒัน์และนายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์/ 

ผูถ้อืหุน้ 

0.06 

12. การประเมินราคาทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินอิสระ
ที่ดนิที่ทาคูนิ แลนด์ ได้มาในครัง้นี้มมีูลค่ารวม 41,550,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสนิทรพัย์สุทธติามมูลค่าสิง่ตอบ

แทนทีท่าคนูิ แลนด ์จ่ายช าระในการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อให้
ความเหน็เกีย่วกบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 
โฉนดเลขที ่72763 ตารางวาละ 45,000 บาท 
โฉนดเลขที ่72764 ตารางวาละ 45,000 บาท 
หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 55,035,000 บาท  

13. ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนัยส าคญั
ภายหลงัจากการเขา้ซือ้ทีด่นิเปล่า ทาคูนิ แลนด์ จะน าที่ดนิทัง้หมดมาพฒันาเป็นหมู่บ้านจดัสรรร่วมกบัธนาสริ ิ

กรุ๊ป โดยหลงัจากซือ้ทีด่นิแลว้ บรษิทัฯ คาดว่าจะมกีารลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิทัฯ และ ธนาสริ ิกรุ๊ป ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 49 และ 51 และมผีลใหส้ถานะของทาคนูิ แลนด ์เปลีย่นจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วม ซึง่อาจมผีลกระทบ
ต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน 

14. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสยี มีความเห็นว่าการเข้าท า

รายการดงักล่าวครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิของทาคูนิ แลนด์ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกบั
แผนการด าเนินธุรกจิของทาคนูิ แลนด ์และจะช่วยเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหก้บัทาคนูิ แลนด ์และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ส าหรบัเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีม่กีารก าหนดใหป้ระเมนิทีด่นิไม่ต ่ากว่า 165,000,000 บาท คณะกรรมการบรษิทั
ฯมคีวามเหน็ว่าราคาประเมนิที่ดินที่บรษิัทฯ เคยว่าจ้างผู้ประเมนิราคาอิสระซึ่งได้รบัอนุญาตจากก.ล.ต.แล้ว มมีูลค่า
มากกว่าเงื่อนไขทีก่ าหนด จงึไม่มผีลต่อเงื่อไขการท ารายการกบัธนาสริ ิ
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15. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทัตามขอ้ 16

ไม่ม ี

16. รายงานความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
บรษิัทฯได้แต่งตัง้บรษิัทกรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั ลงวนัที่ 27 ตุลาคม 2560 และ บรษิัทชาเตอร์แวลูเอชัน่

แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผู้ประเมนิที่ได้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.  ในการ
ประเมนิราคาทีด่นิในครัง้นี้ 
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     เอกสารแนบ 4 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ  เพ่ืออนุมตัหิรือพิจารณา แล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวนั

ประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ33.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน 

หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม

เป็นการระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่ และในกรณีนีใ้ห้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้นีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ  

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม  

หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  ให้ท่ีประประชมุเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ี

ประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

            (1)    ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสีย ง

เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1)  เป็นเสียงชีข้าด 

            (2)    ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง มา

ประชมุ และมีสทิธิออกเสียงคะแนน 

                     (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

                     (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนเป็นของบริษัท 
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                   (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั   

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

                    (ง)  การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

  (จ)  การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

     (ฉ)  การเลกิบริษัท 

  (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
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เอกสารแนบ 5 
 

             ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้   สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมแทนโดยมีรายช่ือดังต่อไปนี ้ 

 

 

 
ช่ือ-นามสกุล      : นายวิศิษฎ์  อัครวิเนค 
ต ำแหนง่                : กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / 
                               กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ 
                               พจิำรณำคำ่ตอบแทน 
อำย ุ                     :  70 ปี 
ท่ีอยู ่ :  31/46 หมู่ท่ี 9 ต.บำงกระสอ  อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
สว่นได้เสยีในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม : -ไม่มี- 

 
 

 

 
ช่ือ-นามสกุล      :   นายเจริญ ประจ าแท่น 
ต ำแหนง่    :  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
                               กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
อำย ุ                    :  70 ปี 
ท่ีอยู ่ :  65/55 หมู่ 4 แขวงจรเข้บวั  เขตลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร  
สว่นได้เสยีในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม : -ไม่มี- 

 

 

 
ช่ือ-นามสกุล      : นายกวีวัฒน์   ทรงสกุลเกียรติ 
ต ำแหนง่ : กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ   
                           พิจำรณำคำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ                    : 61 ปี 

            ท่ีอยู ่   : 1703/111 หมู่บ้ำนนนัทวนั ซอยอ่อนนชุ44 ถนนสขุมุวิท 77  
                          แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

            สว่นได้เสยีในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม : -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 6 
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 

 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้ มี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพ่ือความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ท่ีจะมาเข้าร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือนดัประชมุ ใบ
ลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้มาแสดง เพ่ือยืนยนัตน
ในการเข้าร่วมประชมุด้วย 
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการย่ืนแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 
 

1) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียังไมห่มดอาย ุเช่น   บตัรประจ าตวั
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารและหลกัฐานดงันี ้

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลง
วนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

2.2 ส าเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น 
(ผู้มอบฉนัทะ) ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3 ส าเนาเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1  และผู้ รับมอบฉันทะ
ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นวา่ ผู้แทนนิตบิคุคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล   ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ)  

 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 
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2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นวา่ ผู้แทนนิตบิคุคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล   ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 
1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4 ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1  และผู้ รับ
มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิตบิคุคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิม่เตมิ 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ี
ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจคสัโตเดียน 
(Custodian)  

ทัง้นีเ้อกสารท่ีมีต้นฉบบัเป็นภาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย    และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

2) วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะจ านวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระมรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

-แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
-แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
-แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)   ใน   
              ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนชาวตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี เลขานุการบริษัท โทร.02-455-2888     หรือดาวน์
โหลดได้ท่ี www.takunigroup.com และโปรดน าใบลงทะเบียนท่ีมบาร์โค้ด (Barcode) ปรากฎอยู่มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้ น
ด้วย 
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้
 

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา
เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่วเพ่ือให้ถูกต้องและ  มี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. สง่หนังสือมอบฉันทะใส่ซองสง่มายงัท่ีส านกังานเลขานุการบริษัทก่อนวนัจันทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2561   หรือ
ก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้ น 
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 
12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัศกุร์ท่ี 1 มถินุายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 3 

บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์   ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค  เขตบาง
แค   กรุงเทพมหานคร   ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุในหนงัสือนดัประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/ /2561  ( เอกสารแนบ  8 ) 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน  2561 
 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ทาคนิู กรุป๊ 

ลงทะเบียนเริ่มเวลา 

12.00-14.00 น. 

 

มาดว้ยตนเอง       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน         โต๊ะลงทะเบียน 

      

 

แสดงบตัรประจ าตวัและแบบฟอรม์     แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ  

ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้       และบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้ 

        - หนังสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

     ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 

              รบับตัรลงคะแนน          กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

         ท่ีผูถื้อหุน้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง 

   เขา้หอ้งประชุม           ลงคะแนนแต่ละวาระอยา่งชดัเจนแลว้  

         จะไมไ่ดร้บับตัร 

ประธานเปิดประชุม 

   เวลา 14.00 น. 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหย้กมือและสง่บตัรลงคะแนน 

 

      เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไมเ่ห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

 

 ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

          

**กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
 

 

                                    แผนทีต่ั้ง  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 

รถเมล์ประจ าทางที่ผ่านบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ สาย 147 
 

เลขที่  140 / 1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-455-2888  โทรสาร 02-455-2763 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี          

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน       ต าบล/แขวง        

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทาคูนิ กรุป๊  จ  ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ       เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

   นายวศิษิฎ์   อัครวเินค              อาย ุ 70  ปี อยู่บ้านเลขท่ี     31/46  หมู ่     9     ถนน  -  
ต าบล/แขวง  บางกระสอ  อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบรีุ จงัหวดั  นนทบรีุ   รหสัไปรษณีย์                    หรือ 

  นายเจริญ   ประจ าแท่น   อาย ุ 70  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   65/55 หมู ่       4      ถนน  - 

ต าบล/แขวง        จระเข้บวั        อ าเภอ/เขต     ลาดพร้าว  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์               หรือ 

  นายกวีวัฒน์   ทรงสกุลเกียรติ  อาย ุ 61  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      1703/111    ถนน  สขุมุวทิ 77 
ต าบล/แขวง  บางจาก      อ าเภอ/เขต     พระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์                  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุม           

วิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2561 ในวนัศุกรท่ี์ 1  มิถุนายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ใน

วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

       ลงช่ือ       ผูม้อบฉนัทะ 

 

            (       ) 

 

       ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

            (       ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ

มาพรอ้มกบัหนังสือมอบฉันทะดว้ย 
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 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เร่ือง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี         

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

  

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ    ...  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน       ต าบล/แขวง        

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทำคูนิ กรุป๊  จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

   นายวศิษิฎ์   อัครวเินค              อาย ุ 70  ปี อยู่บ้านเลขท่ี     31/46  หมู ่     9     ถนน  - 
ต าบล/แขวง  บางกระสอ  อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบรีุ จงัหวดั  นนทบรีุ   รหสัไปรษณีย์                    หรือ 

  นายเจริญ   ประจ าแท่น   อาย ุ 70  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   65/55 หมู ่       4      ถนน  - 

ต าบล/แขวง        จระเข้บวั        อ าเภอ/เขต     ลาดพร้าว  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์               หรือ 

  นายกวีวัฒน์   ทรงสกุลเกียรติ  อาย ุ 61  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      1703/111    ถนน  สขุมุวทิ 77 
ต าบล/แขวง  บางจาก      อ าเภอ/เขต     พระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์                  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

วิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2561 ในวันศุกรท่ี์ 1  มิถุนายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 

ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ  ำปี  2561 

 เม่ือวนัจนัทรท่ี์  23  เมษำยน  2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสียง     

 

วำระท่ี 2     พิจำรณำอนุมตัิกำรซ้ือท่ีดินเปล่ำจำกบุคคลเก่ียวโยงกนั 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย         ไมเ่ห็นดว้ย              งดออกเสียง     

  

 วำระท่ี 3    เร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                    งดออกเสียง     

  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะตามแบบ
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 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

ใบประจ  ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ทำคูนิ กรุป๊   จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2561 ในวนัศุกรท่ี์  1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคนิู    

เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     
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รายการความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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กรณีการซ้ือท่ีดินจากบคุคลเก่ียวโยงกนั 

เพ่ือน าเสนอส าหรบัผูถื้อหุ้น 

บริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
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วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยง  
กนัของบรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบและผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่5/2561 วนัที ่30 มนีาคม 
2561 มมีตพิจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิของ บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั (“ทาคนูิ แลนด”์) จากนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 
โฉนดเลขที ่72763  และนายฐากูร ตรวีรีานุวฒัน์ โฉนดเลขที ่72764 ซึง่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกนั โดยจะด าเนินการซื้อ
ทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง ตัง้อยู่ทีซ่อยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก  แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่นิ
เปล่าจ านวน 2 แปลง รวมเนื้อที ่3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา)  

รายการดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

เมื่อค านวณขนาดของรายการดงักล่าวโดยพจิารณามูลค่าสิง่ตอบแทนและมลูค่าสนิทรพัย ์จะไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
5.39 ซึ่งมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ จงึต้องแต่งตัง้ที่ปรกึษาการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการดงักล่าวและตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

นอกจากนี้ ยงัมีมติให้อนุมตัิให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,490,000 หุน้  มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 100 บาท และพจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพฒันา
โครงการทีอ่ยู่อาศยั โดยจะท าการขายหุน้ให ้ธนาสริ ิกรุ๊ป จ านวน 765,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวน
หุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของทาคนูิ แลนด ์ในราคา 110 บาท ต่อหุน้  ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกนัโดยอา้งองิจาก
มูลค่าทีด่นิทีท่าคูนิ แลนด ์เป็นเจา้ของ เนื่องจากบรษิทัฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป มแีผนร่วมกนัทีจ่ะน าทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์
มาพฒันาโครงการอสงัหาฯ ประเภทบา้นจดัสรรเพื่อขายต่อไป โดยมมีลูค่าซือ้ขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึง่ถอื
เป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ทัง้นี้ การขายหุน้
ดงักล่าวจะด าเนินการภายหลงัจากทีท่าคนูิ แลนด ์ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนและบรษิทัฯ ไดท้ าการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเสรจ็
สิน้ 

ทัง้นี้ ในการขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ ต้องจดั
ใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการ ความเป็นธรรมของ
ราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อประกอบการพจิารณาของผู้ถอืหุน้ในการอนุมตัิการเขา้ท ารายการ และบรษิัทฯ ได้
แต่งตัง้บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษาฯ”) ในการท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็แก่
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

ในการพจิารณาเพื่อใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว ที่ปรกึษาฯ ไดศ้กึษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ 
รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

• มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2561 
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• สารสนเทศเกีย่วกบัการ ไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
• รายงานประจ าปี 2559 และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (56-1) ของบรษิทัฯ 
• งบการเงนิของบรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั ตรวจสอบโดย บรษิทั ไพรซว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

ส าหรบัปี 2560 
• งบการเงนิของบรษิทัฯ ตรวจสอบโดย บรษิทั ไพรซว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัปี 2560 
• รายการประเมนิมลูค่าทีด่นิ โดย บรษิทั กรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2560 
• รายการประเมนิมลูค่าทีด่นิ โดย บรษิทั ชาเตอรแ์วลเูอชัน่แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคา

อสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2560 
• ขอ้มลูตลาด บา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮา้ส ์โซนเพชรเกษม บางแค บรเิวณทีด่นิ บรษิทัทาคนูิ กรุ๊ป จดัท าโดยธ

นาสริ ิกรุ๊ป 
• ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ของทาคนูิ แลนด ์ระหว่างบรษิทัฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป วนัที ่14 มนีาคม 2561 
• ประมาณการทางการเงนิของโครงการทีท่าคนูิ แลนด ์และ ธนาสริ ิกรุ๊ป จะร่วมทุนกนั จดัท าโดย ธนาสริ ิกรุ๊ป 
• ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิระหว่าง ทาคนูิ แลนด ์และ นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 
• ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิระหว่าง ทาคนูิ แลนด ์และ นาย ฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ 
• ร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างของทาคนูิ แลนด ์ระหว่างบรษิทัฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป 
• เอกสารเงื่อนไขหลกัๆ ส าหรบัการร่วมทุน ระหว่างบรษิทัฯ และ ธนาสริ ิกรุ๊ป ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ 

และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึกระท า โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทัฯ 
เป็นส าคญั ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทัง้หมดที่ได้รบัจากบริษัทฯ และผู้ที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนและขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ
บรษิัทฯ มคีวามเป็นจรงิ ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสาระส าคญัและไม่มีเหตุการณ์ทีไ่ด้
เกดิขึน้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ หรอืมคีวามเป็นไปไดว้่าจะเกดิขึน้ ทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินการของ
โครงการ ตลอดจนเป็นการพจิารณาจากสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและขอ้มูลทีเ่กดิขึน้ในขณะท าการศกึษาเท่านัน้ 
หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มกีารเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบนัอย่างมนีัยส าคญั อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการท า
รายการของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ รวมถงึส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ และการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ได ้ดงันัน้ การใหค้วามเหน็
ของทีป่รกึษาฯ จงึไม่อาจยนืยนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในภายหน้าได ้อกีทัง้
ความเหน็ของที่ปรกึษาฯ ในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ความเหน็แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ต่อการเขา้ท ารายการดงั
รายละเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ โดยการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนุมตัสิ าหรบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อยู่ในดุลยพนิิจของ
ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ การให้ความเหน็นี้มไิด้เป็นการรบัรองผลส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการต่าง ๆ 
รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และทีป่รกึษาฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อผลกระทบใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

ทัง้นี้ ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ มดีงัต่อไปนี้
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บทสรปุผูบ้ริหาร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่5/2561 วนัที ่30 มนีาคม 
2561 มมีตพิจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิของ บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั (“ทาคนูิ แลนด”์) จากนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 
โฉนดเลขที ่72763  และนายฐากูร ตรวีรีานุวฒัน์ โฉนดเลขที ่72764 ซึง่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกนั โดยจะด าเนินการซื้อ
ทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง ตัง้อยู่ทีซ่อยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก  แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่นิ
เปล่าจ านวน 2 แปลง รวมเน้ือที ่3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา)  

รายการดงักล่าวขัน้ต้น เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

เมื่อค านวณขนาดของรายการดงักล่าวโดยพจิารณามูลค่าสิง่ตอบแทนและมลูค่าสนิทรพัย ์จะไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
5.39 ซึ่งมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ จงึต้องแต่งตัง้ที่ปรกึษาการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการดงักล่าวและตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นบัรวมผูถ้อืหุ้นทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

นอกจากนี้ ยงัมีมติให้อนุมตัิให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,490,000 หุน้  มูลค่า
หุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท และพจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพฒันา
โครงการทีอ่ยู่อาศยั โดยจะท าการขายหุน้ให ้ธนาสริ ิกรุ๊ป จ านวน 765,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวน
หุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของทาคนูิ แลนด ์ในราคา 110 บาท ต่อหุน้  ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกนัโดยอา้งองิจาก
มูลค่าทีด่นิทีท่าคูนิ แลนด ์เป็นเจา้ของ เนื่องจากบรษิทัฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป มแีผนร่วมกนัทีจ่ะน าทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์
มาพฒันาโครงการอสงัหาฯ ประเภทบา้นจดัสรรเพื่อขายต่อไป โดยมมีูลค่าซือ้ขายเท่ากบั 84,150,000 บาทซึง่ถอืเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไป ทัง้นี้ การขายหุน้
ดงักล่าวจะด าเนินการภายหลงัจากทีท่าคนูิ แลนด ์ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนและบรษิทัฯ ไดท้ าการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเสรจ็
สิน้ โดยโครงการบา้นเดีย่วมรีายละเอยีดดงันี้ 
ประเภทโครงการ บา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยั 
เน้ือท่ีโครงการ ประมาณ 15 ไร ่
มูลค่าโครงการ 601.32 ลา้นบาท 
จ านวน 61 หลงั 
ประเภทบ้าน Type A  
  -ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ลา้นบาท  
  -39 หลงั 
  Type B 
  -ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ลา้นบาท  
  -22 หลงั 

หมายเหตุ: 1. ยงัไมม่กีารก าหนดชือ่โครงการ แต่จะใกลเ้คยีงโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป เพือ่สือ่ว่าเป็นหนึง่ในโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป  
                 2. ดูผงัโครงการและทีด่นิทีจ่ะท าการซื้อรวมถงึทีด่นิของทาคูนิ แลนด ์ไดท้ีเ่อกสารแนบ 4 

 
การท ารายการในครัง้นี้มขีอ้ดคีอื ช่วยใหแ้ผนการร่วมทุนเพื่อด าเนินโครงการพฒันาบา้นเดีย่วเพื่อขาย การเขา้

ซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ 
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ดงันัน้ การเขา้ซือ้ทีด่นิในครัง้นี้จะท าใหเ้งื่อนไขขอ้บงัคบัในส่วนนี้บรรลุผล และช่วยใหเ้กดิการร่วมทุนกบัธนาสริ ิกรุ๊ป 
ช่วยให้ได้พนัธมติรทางธุรกจิซึง่มปีระสบการณ์เชีย่วชาญในธุรกจิอสงัหาฯ  และเป็นการลงทุนที่ท าใหบ้รษิทัฯ ได้ท า
ธุรกจิอสงัหาฯ โดยไม่ตอ้งเริม่ตน้สรา้งธุรกจิขึน้มาใหม่ทัง้หมด สามารถซือ้ทีด่นิในราคาทีถู่กกว่าราคาประเมนิและไดร้บั
เงื่อนไขทีด่ใีนการเขา้ซือ้ทีด่นิโดยไดท้ีด่นิเป็นทางเขา้ออกโครงการรวมถงึไดท้ีด่นิภาระจ ายอมดา้นหน้า ท าใหโ้ครงการ
มทีางเขา้ออกทีส่ะดวกสบาย ซึง่จะท าใหโ้ครงการมภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้และท าใหด้งึดดูลกูคา้มากขึน้ 

อย่างไรกต็ามการท ารายการมขีอ้เสยืคอื เสยีโอกาสในการน าเงนิลงทุนไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น และการลงทุน
ในครัง้นี้อาจะสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ความเสีย่งของรายการดงักล่าวคอื ความเสีย่งที่การร่วมด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
ความเสีย่งที่โครงการจะถูกล้มเลกิเนื่องจากเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบุไวใ้นร่างสญัญาซื้อขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิกรุ๊ป 
และบรษิทัฯ ไม่บรรลุผล และความเสีย่งทีเ่มื่อซือ้ทีด่นิแลว้ไม่สามารถน ามาพฒันาเป็นโครงการได้ 

การท ารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีด่นิทีจ่ะท าการซือ้จาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเป็นที่ดินติดกบัที่ดนิของทาคูนิ แลนด์ การซื้อที่ดนินี้ เพื่อน ามาพฒันาต่อเป็นทางเขา้ออกของ
โครงการ อย่างไรกต็าม ที่ดนิถดัมาจากที่ดนิของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นที่ดนิของบรษิทับรษิทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ก็สามารถน ามาพฒันาเป็นทางเข้าออกเช่นกัน แต่ถ้าเปรียบเทียบจากขนาดและรูปร่างแล้ว อาจไม่
สะดวกสบายและสวยงามเท่าที่ดนิของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั อกีทัง้ ที่ดนิที่ท ารายการยงัได้มาในราคาที่ถูกกว่าราคา
ประเมนิ ช่วยใหโ้ครงการไดท้ัง้ความสะดวกสบายและความสวยงามกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างทาคนูิ กรุ๊ป และธนาสริ ิกรุ๊ป ดงันัน้ การไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าว จะท าใหโ้ครงการมภีาพลกัษณ์
ทีด่ขี ึน้และท าใหด้งึดดูลกูคา้มากขึน้ และเป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารร่วมทุนกบัธนาสริ ิกรุ๊ป เกดิขึน้  

ทัง้นี้ สญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการท ารายการในครัง้นี้ คือร่างสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างทาคูนิ แลนด์กบั
นางสาว นิตา และ นาย ฐากูร ตรวีรีานุวฒัน์ ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิทัฯกบัธนาสริ ิกรุ๊ป และร่างสญัญาผูถ้อื
หุน้ระหว่างบรษิทัฯกบั ธนาสริ ิกรุ๊ป ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าร่างสญัญาทัง้หมดมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อ
บริษัทฯ อีกทัง้ ที่ปรึกษาเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนการบริหารร้อยละ 3 ของมูลค่าบ้านที่โอนในแต่ละเดือน โดย
ก าหนดใหข้ายใหห้มดภายใน 4 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่พฒันาโครงการ ตามทีร่ะบุในร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ดงักล่าว เป็นผลดต่ีอ
บรษิทัฯ เน่ืองจากหากขายบา้นไม่ได ้จะไม่ตอ้งจ่ายเงนิในสว่นนี้ 

หากพจิารณาความเหมาะสมของราคาทีด่นิทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิแลว้ ทาคนูิ แลนด ์ไดท้ีด่นิมา
ในราคา 41,550,000 บาท ซึง่ต ่ากว่าราคาประเมนิถงึ 13,485,000 บาท โดยราคาประเมนิอยู่ที ่55,035,000 บาท  

นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลประมาณการทางการเงินของโครงการที่ได้รบัจากธนาสริิ กรุ๊ป ที่ปรึกษาฯ มี
ความเหน็ว่าโครงการดงักล่าวใหผ้ลตอบแทนคุม้ทุน โดย มทีีป่รกึษาฯ ค านวณผลตอบแทนโครงการ (IRR) ไดเ้ท่ากบั
ร้อยละ 17.09 และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (EIRR) ได้เท่ากบัร้อยละ 20.24 และเมื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
โครงการ (NPV) คดิลดดว้ยอตัราคดิลดเท่ากบัรอ้ยละ 10.37 จะไดมู้ลค่าปัจจุบนัของโครงการเท่ากบั 22.12 ลา้นบาท 
ดงันัน้ การเขา้ซือ้ทีด่นิในครัง้นี้เพื่อน ามาพฒันาร่วมกบัทีด่นิทีม่อียู่ จะสรา้งความคุม้ค่าและสรา้งผลก าไรใหก้บับรษิทัฯ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รบัประโยชน์จากการท ารายการในครัง้นี้ 
ประกอบกบัการท ารายการ ทีม่คีวามสมเหตุสมผล ราคามคีวามเหมาะสม ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาออกเสยีงเพื่อลง
มตอินุมตัใินการท ารายการครัง้นี้
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ส่วนที ่1 

รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการเกีย่วโยงกนั 
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1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องรายการ 

1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปและขนาดของรายการ 
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 วนัที ่30 มนีาคม 2561 มมีตพิจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิ

ของ บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั (“ทาคนูิ แลนด”์) จากนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ โฉนดเลขที ่72763  และนายฐากรู ตรี
วรีานุวฒัน์ โฉนดเลขที ่72764 ซึง่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกนั โดยจะด าเนินการซือ้ทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง ตัง้อยู่ทีซ่อย
นาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก  แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง รวมเน้ือที ่3 ไร่ 0 
งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั เลขที ่72763 และ 72764 มพีืน้ทีโ่ดยรอบดงันี้ 

ทศิเหนือ ตดิกบั คลองบางแค 
ทศิใต ้ ตดิกบัทีด่นิมกีารครอบครอง (เลขทีด่นิ 106,156) 
ทศิตะวนัตก ตดิกบัทีด่นิมกีารครอบครอง (เลขทีด่นิ 97,98) 
ทศิตะวนัออก ตดิกบัทีด่นิมกีารครอบครอง (เลขทีด่นิ 222) 

รายการดงักล่าวขัน้ต้น เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการ
เกีย่วโยงกนั”) 

 นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,490,000 หุน้  มูลค่า
หุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท และพจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ยู่อาศยั โดยจะท าการขายหุน้ให ้ธนาสริ ิกรุ๊ป จ านวน 765,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวน
หุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของทาคนูิ แลนด ์ในราคา 110 บาท ต่อหุน้  ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกนัโดยอา้งองิจาก
มูลค่าทีด่นิทีท่าคนูิ แลนด ์เป็นเจา้ของ เนื่องจาก บรษิทัฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป มแีผนร่วมกนัทีจ่ะน าทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์
มาพฒันาโครงการอสงัหาฯ ประเภทบา้นจดัสรรเพื่อขายต่อไป โดยมมีลูค่าซือ้ขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึง่ถอื
เป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ทัง้นี้ การขายหุน้
ดงักล่าวจะด าเนินการภายหลงัจากทีท่าคนูิ แลนด ์ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนและบรษิทัฯ ไดท้ าการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเสรจ็
สิน้ โดยโครงการบา้นเดีย่วมรีายละเอยีดดงันี้ 
ประเภทโครงการ บา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยั 
เน้ือท่ีโครงการ ประมาณ 15 ไร ่
มูลค่าโครงการ 601.32 ลา้นบาท 
จ านวน 61 หลงั 
ประเภทบ้าน Type A  
  -ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ลา้นบาท  
  -39 หลงั 
  Type B 
  -ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ลา้นบาท  
  -22 หลงั 

หมายเหตุ: 1. ยงัไมม่กีารก าหนดชือ่โครงการ แต่จะใกลเ้คยีงโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป เพือ่สือ่ว่าเป็นหนึง่ในโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป  
                 2. ดูผงัโครงการและทีด่นิทีจ่ะท าการซื้อรวมถงึทีด่นิของทาคูนิ แลนด ์ไดท้ีเ่อกสารแนบ 4 
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1.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
ทาคูนิ แลนด ์ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  จะด าเนินการท าสญัญาจะซือ้ขายทีด่นิเปล่าจ านวน 2 แปลง เนื้อ

ที่ดนิรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดนิจ านวน 2 ฉบบั เลขที่ 72763 และ 72764 ภายหลงั
จากที่ได้รบัอนุมตัิการท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ซึ่งจะมกีารจดัประชุมในวนัที่ 1 มถุินายน 2561 
รายการดงักล่าวคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้   

ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าจะมกีารลงนามในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิทัฯ และ บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (“ธนาสริ ิกรุ๊ป”) ภายในเดอืนพฤษภาคม 2561  โดยคาดว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนซึ่งระบุไว้ในสญัญา อาท ิที่
ประชุมกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารขายหุน้ดงักล่าว รวมถงึการอนุมตัใิหท้าคนูิ แลนด์ ซือ้ทีด่นิ
ซึง่เป็นทางเขา้ของทีด่นิโครงการจากกรรมการของบรษิทั และธนาสริ ิกรุ๊ป จะด าเนินการประเมนิราคาทีด่นิของทาคนูิ 
แลนด ์ซึง่จะใชด้ าเนินโครงการไม่ต ่ากว่าราคาทีคู่่สญัญาตกลงกนัจะส าเรจ็ลงภายในเดอืนมถุินายน  2561  หากเป็นไป
ตามก าหนดเวลาขา้งตน้ บรษิทัฯ และ ธนาสริ ิกรุ๊ป จะด าเนินการโอนหุน้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนกรกฎาคม  2561 

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคูส่ญัญา 
1.2.1 บริษทั ทาคนิู แลนด ์จ ากดั (“ผูซ้ื้อ”) 
1.2.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
วนัจดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั 13/01/2017 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 0105560006148 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหาฯ  
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 140/1 ซอยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก 

แขวงบางแค เขตบางแค 
ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

 
1.2.1.2 รายช่ือกรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร ทาคนิู แลนด ์จ ากดั 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการบรหิาร 
นางสาวฉตัรประภา จนัทรศ์ร ี กรรมการบรหิาร 
นายเจริญชยั อ านาจสมบรณ์ูสขุ กรรมการบรหิาร 
นายทศพล ผลติาภรณ์ กรรมการบรหิาร 
นางฐติมิา ธนาปกจิ กรรมการบรหิาร 
นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ กรรมการบรหิาร 
นาสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการบรหิาร 
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1.2.1.3 ตารางสรปุงบการเงินวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ทาคนิู แลนด ์จ ากดั 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงิน  

(หน่วย: บาท)  
2560 

สินทรพัย ์   
สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสด และรายการเทยีบเทา่เงนิสด               4,052  
ค่าใชจ้า่ยลว่งหน้า 116,211 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 39,000 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 159,263  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
อสงัหาฯ เพื่อการลงทนุ - สุทธ ิ     110,977,706 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     110,977,706 
รวมสินทรพัย ์     111,136,969 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
หน้ีสินหมนุเวียน   
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย         2,740,718 
เงนิกูย้มีระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั     111,610,000  
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 450 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน     114,351,168 
รวมหน้ีสิน 114,351,168 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทนุเรอืนหุน้  
ทนุจดทะเบยีน  
หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท         1,000,000 
ทนุทีอ่อกจ าหน่ายและช าระแลว้  
หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 1,000,000 
ขาดทนุสะสม (4,214,199) 
รวมส่วนของเจ้าของ (3,214,199) 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 111,136,969 

  

 รายการ 
  

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย: บาท) 

2560 
 รายได้                               
รายไดอ้ื่น - ดอกเบีย้รบั 445 
รวมรายได้ 445 
ค่าใช้จ่าย  
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร  (140,958) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,354,680) 
รวมค่าใช้จ่าย (1,495,638) 
ขาดทนุก่อนตน้ทนุทางการเงนิและค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (1,495,193) 
ตน้ทนุทางการเงนิ (2,719,006) 
ขาดทุนสุทธิ (4,214,199) 

หมายเหตุ : งบประจ าปี 2560 เป็นงบทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากบรษิทั ไพรซว์อเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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โครงสรา้งกลุ่มปัจจบุนั 

 
1.2.2 นางสาว นิตา ตรีวีรานุวฒัน์ และ นาย ฐากรู ตรีวีรานุวฒัน์ (“ผูข้าย”) 
คู่สญัญา ความเก่ียวขอ้ง 
นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ และเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ บรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ
19.08  

นาย ฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.09 และเป็นน้องชายของนางสาว นติา 
ตรวีรีานุวฒัน์ 

1.2.3 บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
1.2.3.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 0107552000073 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
(TAKUNI) 

จดัจ าหน่ายแก๊ส LPG 
ทุนช าระแลว้  400 ลา้นบาท 

บริษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากดั 
บรกิารทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยั

ทางวศิวกรรมดว้ยเทคนิคไม่ท าลาย 
ทุนช าระแลว้  20 ลา้นบาท 
TAKUNI ถอืหุน้ 99.99% 

 

บริษทั จีแกส๊ โลจิสติกส ์จ ากดั 
ใหบ้รกิารขนสง่วสัตุอนัตรายและ

วสัดุก่อสรา้งทางบก  
ทุนช าระแลว้  15 ลา้นบาท 
TAKUNI ถอืหุน้ 99.99% 

 

บริษทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตดิตัง้ระบบก๊าซในรถยนต ์และรบัเหมา
ก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบแก๊ส LPG  

ทุนช าระแลว้  50 ลา้นบาท 
TAKUNI ถอืหุน้ 99.99% 

 

บริษทั ทาคนิู แลนด ์จ ากดั 
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทุนช าระแลว้  1 ลา้นบาท 
TAKUNI ถอืหุน้ 99.99% 

 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 
รบัเหมาก่อสรา้งใหล้กูคา้ในกลุ่มพลงังาน 

ทุนช าระแลว้  100 ลา้นบาท 
ทาคนูิ (ประเทศไทย) ถอืหุน้ 51.30 % 

กลุ่มผูบ้รหิาร ถอืหุน้ 48.70 % 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขต

บางพลดั กทม. 
ทุนจดทะเบยีน 255,000,000 บาท 

1.2.3.2 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของธนาสิริ กรุป๊ 
ธนาสริ ิกรุ๊ป ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหาฯ บ้านจดัสรรพร้อมที่ดนิเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส ์บ้านแฝด 
และบา้นเดีย่ว โดยธนาสริ ิกรุ๊ป จะเป็นผูพ้ฒันาโครงการและเป็นเจา้ของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการ
ในเขตปรมิณฑล ในการด าเนินการในแต่ละโครงการ ธนาสริ ิกรุ๊ป จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบโครงการและ
รายละเอยีดการออกแบบ โดยศกึษาวจิยัจากความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคญั 

1.2.3.3 แบรนดย์่อยของธนาสิริ กรุป๊ 

 

ช่ือโครงการ ธนาฮาบิแทต 

ลกัษณะโครงการ: บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด 
ระดบัราคา: 5-10 ลา้นบาท 
จ านวนโครงการทัง้หมด 2 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่ 665 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการโดยเฉลีย่ 94 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาฮาบแิทต ราชพฤกษ์-สรินิธร 

โครงการธนาฮาบแิทต ป่ินเกลา้-สรินิธร 
 

ช่ือโครงการ ธนาคลสัเตอร ์
ลกัษณะโครงการ: บา้นแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้ 
ระดบัราคา: 5-10 ลา้นบาท 
จ านวนโครงการทัง้หมด 5 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่ 412 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการโดยเฉลีย่ 92 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาคลสัเตอร ์ราชพฤกษ์-สถานีบางพลู 

โครงการธนาคลสัเตอร ์สถานีเซน็ทรลั-บางใหญ่ 
  
ช่ือโครงการ ธนาวิลเลจ 
ลกัษณะโครงการ: บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด 
ระดบัราคา: 3-6 ลา้นบาท 
จ านวนโครงการทัง้หมด 2 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่โดยเฉลีย่ 328.5 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการ 84 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาวลิเลจ 2 พระราม5-บางใหญ่  
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ช่ือโครงการ ธนาซิโอ 

ลกัษณะโครงการ: บา้นแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้ 
ระดบัราคา: 3-5 ลา้นบาท 
จ านวนโครงการทัง้หมด 1 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่โดยเฉลีย่ 405 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการ 157 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร ์

 
ช่ือโครงการ สิริ วิลเลจ 
ลกัษณะโครงการ: บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด และอาคารพาณิชยด์า้นหน้า 
ระดบัราคา: 3-6 ลา้นบาท 
จ านวนโครงการทัง้หมด 3 โครงการ 
มลูค่าโครงการโดยเฉลีย่ 373.7 ลา้นบาท 
จ านวนหลงัต่อโครงการโดยเฉลีย่ 98 หลงั 
โครงการทีเ่ปิดขาย ปัจจบุนั: โครงการสริ ิวลิเลจ อุดรธานี-แอรพ์อรต์ 

1.3 ประเภทและขนาดของรายการ    
ค านวนขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560  

วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 
 

41.55 ลบ. (มลูค่ารายการทีจ่่ายซื้อ) 

771.45 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

5.39% 

เมื่อค านวณขนาดของรายการดงักล่าวโดยพจิารณามูลค่าสิง่ตอบแทนและมลูค่าสนิทรพัย ์จะไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
5.39 ซึ่งมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ จงึต้องแต่งตัง้ที่ปรกึษาการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการดงักล่าวและตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี  

นอกจากนี้ การซือ้ทีด่นิเปล่าดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป



 

12 
 

ซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) ซึง่ ทาคูนิ แลนด ์มแีผน
น าทีด่นิดงักล่าวมาพฒันาโครงการอสงัหาฯ ประเภทบา้นจดัสรร  

โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560  
 
การค านวณขนาดรายการไดม้าซึง่โครงการพฒันาบา้นเดีย่วตามเกณฑก์ารค านวณเปรยีบเทยีบ 

เกณฑ ์ วิธีการค านวณ 
ขนาด
รายการ 

เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑก์ าไร ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

 

190.86 ลบ. (มลูค่ารายการไดม้า) 
1,536.12 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

12.42% 

เกณฑห์ุน้เพิม่ทุน ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มกีารออกหุน้เพิม่ทุน 
หมายเหตุ: *มลูค่าการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์190.86 ลา้นบาท ค านวณได ้ดงันี้ 
รายการ ล้านบาท 
ราคาทีด่นิตามมลูค่าทางบญัช ีณ ปี 2560 93.45 
ราคาทีด่นิที ่ทาคนูิ แลนด ์ซื้อจากผูข้าย 41.55 
ค่าใชจ้่ายพฒันาโครงการ 254.51 
รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมด 389.51 
สดัส่วนการลงทุนของบรษิทัฯ ใน ทาคนูิ แลนด ์(รอ้ยละ) 49.00 
มลูค่าการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ 190.86 

โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการรวมกบัการพฒันาโครงการเป็นที่อยู่อาศยัแล้วมขีนาดของรายการสูงสุด
เท่ากบัรอ้ยละ 12.42 ซึง่อา้งองิจากประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป บรษิทัฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2561 วนัที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติ ให้อนุมตัิให้
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,490,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ
พจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ ทาคูนิ แลนด ์ใหแ้ก่ผูร้่วมทุนเพื่อพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั โดยจะท าการ
ขายหุน้ให ้ธนาสริ ิกรุ๊ป จ านวน 765,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้
ของ ทาคูนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท ต่อหุ้น  ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกนัโดยอ้างองิจากมูลค่าที่ดนิที่ทาคูนิ แลนด์ เป็น
เจ้าของ เนื่องจากบรษิัทฯ และธนาสริ ิกรุ๊ป มแีผนร่วมกนัที่จะน าทีด่นิของทาคูนิ แลนด์ มาพฒันาโครงการอสงัหาฯ 
ประเภทบ้านจดัสรรเพื่อขายต่อไป โดยมมีูลค่าซื้อขายหุ้นร้อยละ 50 โดยมมีูลค่าเท่ากบั 84,150,000 บาทซึ่งถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไป ทัง้นี้  การขายหุน้
ดงักล่าวจะด าเนินการภายหลงัจากทีท่าคนูิ แลนด ์ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนและบรษิทัฯ ไดท้ าการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเสรจ็
สิน้ 

โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ดงันี้ 

การค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปในหุน้รอ้ยละ 51 ของทาคนูิ แลนด ์
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เกณฑ ์ วิธีการค านวณ ขนาด
รายการ 

เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑก์ าไร ไม่สามารถค านวณได ้
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

 

84.15 ลบ. (มลูค่ารายการจ าหน่ายไป) 
1,536.12 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

5.48% 

เกณฑห์ุน้เพิม่ทุน ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มกีารออกหุน้เพิม่ทุน 

โดยเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑแ์ลว้พบว่ามขีนาดเท่ากบัรอ้ยละ 5.48 ซึง่อา้งองิจากประกาศเรื่องการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป บรษิทัฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ 

 

1.4 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มาและจ าหน่ายไป 

1.4.1 มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

ทาคนูิ แลนด ์และผูข้ายทีด่นิตกลงทีจ่ะซือ้ขายทีด่นิเปล่าโฉนดทีด่นิเลขที ่72763 และ 72764 ตัง้อยู่ทีซ่อยนาวี
เจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อทีป่ระมาณ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตาราง
วา โดยรวมมูลค่า 41,550,000 บาท โดยทาคูนิ แลนด์ จะช าระเป็นเงนิสด โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธทิีด่นิตามสญัญานี้ ผูข้ายจะเป็นผูร้บัภาระเองทัง้สิน้ 

1.4.2 เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

ราคาที่ตกลงซื้อขายกนั อ้างองิจากราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.
ไดแ้ก่ บรษิทักรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั และบรษิทัชาเตอรแ์วลเูอชัน่แอนด ์คอนซลัแตนท์ ราคา 55,035,000 
บาท ซึง่สงูกว่าราคาทีต่กลงซือ้ทีด่นิที ่41,550,000 บาท 

1.4.3 มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มาและจ าหน่ายไป 

ทีด่นิทีท่าคนูิ แลนด ์ไดม้าในครัง้นี้มมีลูค่ารวม 41,550,000 บาท ซึง่เป็นมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติามมลูค่าสิง่ตอบ
แทนทีท่าคูนิ แลนด ์จ่ายช าระในการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า ราคาซือ้ขายทีด่นิอา้งองิมาจากการประเมนิ
โดย บรษิทั กรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั วนัที ่27 ตุลาคม 2560 และ บรษิทั ชาเตอรแ์วลเูอชัน่แอนด ์คอนซลั
แตนท ์จ ากดั วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีไ่ด้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ไดป้ระเมนิราย
แปลง ดงันี้ 

โฉนดเลขที ่72763 ตารางวาละ 45,000 บาท 
โฉนดเลขที ่72764 ตารางวาละ 45,000 บาท 
หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 55,035,000 บาท  

1.5 ผลประโยชน์ท่ีบริษทัคาดว่าจะได้รบั 

ทีด่นิทีจ่ดัซือ้ในคราวนี้ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกบัทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์ทีบ่รษิทัฯ จะพฒันาทีด่นิทัง้หมดใหม้มีลูค่า
สงูขึน้ ซึง่จะพฒันาทีด่นิทัง้หมดเป็นหมู่บา้นจดัสรรและไดร้บัการร่วมทุนจากธนาสริ ิกรุ๊ป โดยจะประกอบดว้ยบา้นเดีย่ว
จ านวน 61 หลงั สวนสาธารณะ พืน้ทีส่วนหย่อม ทีจ่อดรถและทีต่ัง้สโมสร ซึง่บรษิทัจะไดร้บัก าไรจากการขายบา้นเดีย่ว
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นี้ ในอนาคตบรษิทัฯ มแีผนจะด าเนินธุรกจิอสงัหาฯ ต่อ หากมโีอกาสและท าเลทีเ่หมาะสม เนื่องจากมปีระสบการณ์ใน
ดา้นอสงัหาฯ จากการร่วมทุนในครัง้นี้แลว้ โดยในอนาคตบรษิทัฯ อาจพฒันาโครงการดว้ยตนเอง หรอืหากมโีอกาสทีด่ี
อาจพจิารณาร่วมทุนกบัธนาสริ ิหรอืบรษิทัอื่น หากบรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดส้รา้งผลก าไรใหบ้รษิทัฯ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ยงัไม่ไดพ้จิารณาว่าจะด าเนินธรุกจิอสงัหาฯ ผ่านทาคนูิ แลนด ์หรอืจดัตัง้บรษิทัฯ ใหม่ ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ และ
ทาคูนิ แลนด์ ไม่มทีี่ดนิอื่นที่สามารถน ามาพฒันาเป็นโครงการร่วมกบัธนาสริ ิกรุ๊ป ทัง้นี้หากมโีอกาสทีด่แีละมทีีด่นิที่
เหมาะสม อาจพฒันาโครงการร่วมกบัธนาสริ ิกรุ๊ป ในอนาคต 

1.6  แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัฯ ซึง่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินธุรกจิ โดยเงนิกูย้มืจากบรษิทัฯ จะมเีงื่อนไขและ
ลกัษณะรายการตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนัตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561  ไดอ้นุมตัิ ทัง้นี้เงนิกูย้มืจากบรษิทัฯ ดงักล่าว จะถูกช าระคนืใหค้รบถ้วนก่อนการจ าหน่ายหุน้
สามญัใหแ้ก่ธนาสริ ิกรุ๊ป 

1.7 รายช่ือกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและญาตสินิทของคุณนิตาและคุณฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์  

รายช่ือกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ความสมัพนัธก์บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
นาย ประเสริฐ ตรวีรีานุวฒัน์ บดิาของนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และ นายฐากูร ตรวีี

รานุวฒัน์ 
นางสาว กาญจนา รมิพณิชยกจิ มารดาของนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และ นายฐากรู ตรี

วรีานุวฒัน์ 
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ส่วนที ่2 

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผล
ของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการเกีย่วโยงกนั 
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2 ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษทัฯ 

2.1 วตัถปุระสงคแ์ละท่ีมาของการเข้าท ารายการ 
จากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2561 ได้มมีติอนุมตัใิหท้าคูนิ 

แลนด์ ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึ่งปัจจุบนับรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เขา้ท ารายการซื้อที่ดนิเปล่า
จ านวน 2 แปลงตัง้อยู่ทีซ่อยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก  แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมเีน้ือทีด่นิรวม 3 
ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั เลขที ่72763 และ 72764 จากบุคคลเกีย่วโยงกนั 
ในมูลค่า 41,500,000 บาท และมีแผนที่จะน าที่ดินดังกล่าวรวมกบัที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ณ 
ปัจจุบนั รวมทัง้หมดประมาณ 15 ไร่ ด าเนินการโครงการพฒันาอสงัหาฯ ประเภทบา้นจดัสรรเพื่อขาย 

โดยภายหลงัจากการท ารายการซื้อขายที่ดนิเปล่า บริษัทฯ ได้อนุมตัิให้ทาคูนิ แลนด์ ด าเนินการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,490,000 หุน้ ในราคาตามมูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 149,000,000 บาท โดยจ าหน่าย
ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิ (บรษิัทฯ) และท าการขายหุน้ใหแ้ก่ธนาสริ ิกรุ๊ป เป็นจ านวน 765,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 51 ของ
จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของ ทาคนูิ แลนด ์(หลงัเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 150 ลา้นบาท) โดยก าหนด
ราคาขาย 110 บาท ต่อหุน้ คดิเป็นเงนิรวมประมาณ 84,150,000 บาท ภายหลงัจากการร่วมทุนของธนาสริ ิกรุ๊ป ทาคนูิ 
แลนด ์มแีผนทีจ่ะพฒันาบา้นเดีย่ว โดยมรีายละเอยีดโครงการดงีนี้ 

ประเภทโครงการ บา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยั 
เน้ือท่ีโครงการ ประมาณ 15 ไร ่
มูลค่าโครงการ 601.32 ลา้นบาท 
จ านวน 61 หลงั 
ประเภทบ้าน Type A  
  -ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ลา้นบาท  
  -39 หลงั 
  Type B 
  -ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ลา้นบาท  
  -22 หลงั 

หมายเหตุ: 1. ยงัไมม่กีารก าหนดชือ่โครงการ แต่จะใกลเ้คยีงโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป เพือ่สือ่ว่าเป็นหนึง่ในโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป  
                 2. ดูผงัโครงการและทีด่นิทีจ่ะท าการซื้อรวมถงึทีด่นิของทาคูนิ แลนด ์ไดท้ีเ่อกสารแนบ 4 
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2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ 
2.2.1 ขอ้ดขีองการท ารายการ 
2.2.1.1 การไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าวช่วยใหแ้ผนการร่วมทุนบรรลุผล 

การเขา้ซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิ
กรุ๊ป และบรษิทัฯ ดงันัน้ การเขา้ซือ้ทีด่นิในครัง้นี้จะท าใหเ้งื่อนไขขอ้บงัคบัในสว่นน้ีบรรลุผล และช่วยใหเ้กดิ
การร่วมทุนกบัธนาสริ ิกรุ๊ป ท าหมู่บา้นจดัสรรทีค่าดว่าจะเกดิรายไดแ้ละผลก าไร 

2.2.1.2 ช่วยใหไ้ดพ้นัธมติรทางธรุกจิซึง่มปีระสบการณ์เชีย่วชาญในธุรกจิอสงัหาฯ  
การซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในสญัญาเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนา
สริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ เพื่อน าทีด่นิไปพฒันาเป็นหมู่บ้านจดัสรร แต่บรษิทัฯ ไม่เคยมปีระสบการณ์ทางด้าน
อสงัหาฯ มาก่อน การทีม่ธีนาสริ ิกรุ๊ป มาร่วมทุนจงึเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะมพีนัธมติรทีเ่ชีย่วชาญในธุรกจิอสงัหา
ฯ เนื่องจากธนาสริ ิกรุ๊ป เป็นหนึ่งในผูน้ าทางดา้นธุรกจิอสงัหาฯ ถงึแมว้่าโครงการนี้จะใชช้ื่อแบรนดภ์ายใต้ 
ธนาสริ ิกรุ๊ป อย่างไรกต็าม ในการร่วมทุนครัง้นี้ ทาคนูิ แลนด ์จะมกีรรมการทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทัฯ จ านวน 2 
คน ในการร่วมก าหนดนโยบาย ตดิตามการด าเนินงานของทาคูนิ แลนด ์จงึท าใหม้โีอกาสในการเรยีนรู ้การ
ด าเนินงาน ของบรษิทัพฒันาอสงัหาฯ และมปีระสบการณ์ในการบรหิารบรษิทัพฒันาอสงัหาฯ  

2.2.1.3 การไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าวจะช่วยใหโ้ครงการมทีางเขา้ออกทีส่ะดวกสบาย 
เนื่องจากพืน้ที่ดนิที่จะน ามาท าเป็นหมู่บ้านจดัสรรนัน้ แต่เดมิต้องเขา้ออกทางเดนิขา้งคลอง ซึ่งจะผ่านได้
เพยีงรถจกัรยานยนต์ หากมทีีด่นิ 2 แปลงดงักล่าว จะท าใหโ้ครงการมทีางเขา้ออกที่สะดวกสบายและความ
สวยงาม และจะท าใหโ้ครงการมภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้และท าใหด้งึดูดลูกคา้มากขึน้ ถงึแมว้่าจะมทีางเลอืก คอื 
ซือ้ทีด่นิจากบรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั (ทีด่นิหมายเลข 8 ในเอกสารแนบ 4) เพื่อท าทางเขา้ออก
โครงการ แต่จะท าใหท้างเขา้ออกโครงการแคบกว่าและไม่สวยงามเท่ากบัทีด่นิ 2 แปลงทีจ่ะซือ้  

2.2.1.4 สามารถซือ้ทีด่นิในราคาทีถู่กกว่าราคาประเมนิ 
ทีด่นิทีจ่ะท าการซือ้ไดร้บัการประเมนิจาก บรษิทั กรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั วนัที ่27 ตุลาคม 2560 และ 
บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชัน่แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั วนัที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประเมินรายแปลง ดงันี้ โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท 
โฉนดเลขที ่72764 ตารางวาละ 45,000 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 55,035,000 บาท แต่ราคาที ่ทา

คูนิ แลนด ์ไดม้าในครัง้นี้มมีูลค่ารวมเพยีง 41,550,000 บาท ซึง่ถูกกว่าราคาประเมนิถงึ 13,485,000 บาท 
รวมถงึจะไดม้าซึง่ภาระจ ายอมใหผู้ซ้ือ้ผ่านเขา้ออก ในทีด่นิตามโฉนดเลขที ่16996 และโฉนดเลขที ่115446 
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องนางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ (ผูข้าย) 

2.2.1.5 เป็นการลงทุนทีช่่วยใหบ้รษิทัฯ ไดท้ าธุรกจิอสงัหาฯ โดยไม่ตอ้งเริม่ตน้สรา้งธุรกจิขึน้มาใหม่ทัง้หมด (ไม่ตอ้ง
สรา้งความเชื่อถอืใหม่จากลกูคา้ดว้ยตนเอง) 
การซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในสญัญาเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนา
สริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ เพื่อมาพฒันาเป็นหมู่บา้นจดัสรร การทีม่ธีนาสริ ิกรุ๊ป ทีเ่ป็นหนึ่งในผูน้ าทางดา้นธุรกจิ
อสงัหาฯ มาร่วมทุนจะช่วยสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัโครงการมากขึน้ อมีทัง้ยงัใชช้ื่อโครงการเสมอืนเป็น
หนึ่งในโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป รวมถงึค่าใชจ้่ายและแบบก่อสรา้งต่างๆ จะไดร้บัการควบคุมดูแลโดยธนา
สริ ิกรุ๊ป จงึน่าจะช่วยลดความเสีย่งในการขาดทุนไปได ้
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2.2.2 ขอ้ดอ้ยของการท ารายการ 
2.2.2.1 เสยีโอกาสในการน าเงนิลงทุนไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ มธีุรกจิหลายประเภท  บรษิทัฯ มธีุรกจิหลายประเภทอยู่แลว้ซึง่การน าเงนิลงทุนไปลงใน
ธุรกจิใหม่ท าใหเ้สยีโอกาสในการน าเงนิลงทุนไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่นทัง้ในธุรกจิทีม่อียู่แลว้หรอืในทางอื่นที่
มคีวามเสีย่งน้อยกว่าการลงทุนในธุรกจิใหม่ 

2.2.2.2 การลงทุนอาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ  
เนื่องจากการซื้อที่ดนิและพฒันาโครงการจะใช้เงนิมาจากการเพิม่ทุนและการกู้ยมืสถาบนัการเงนิ หาก
โครงการไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนในครัง้นื้ การลงทุนในครัง้นี้อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทั
ฯ 

2.3 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 
2.3.1 ขอ้ดขีองการไม่ท ารายการ 
2.3.1.1 บรษิทัฯ ยงัคงประกอบธุรกจิตามทีม่ใีนปัจจุบนั โดยไม่มธีุรกจิใหม่เพิม่ขึน้ ดงันัน้บรษิทัฯ จะไม่มคีวามเสีย่ง

จากการประกอบธุรกจิใหม่ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิทีห่ลากหลายอยู่แลว้ การเริม่ธุรกจิใหม่ย่อมมคีวามเสีย่งทีอ่าจท าใหบ้รษิทัฯ ขาดทุน 
และมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการท ารายการ เช่น ผูป้ระเมนิมูลค่าสนิทรพัย ์และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
เป็นตน้ 

2.3.2 ขอ้ดอ้ยของการไม่ท ารายการ 
2.3.2.1 เงื่อนไขบงัคบัก่อนในการร่วมทุนกบัธนาสริไิม่บรรลุผล 

การเขา้ซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิ
กรุ๊ป และบรษิทัฯ ดงันัน้ หากไม่ซือ้ทีด่นิในครัง้นี้ จะท าใหเ้งื่อนไขขอ้บงัคบัในสว่นนี้ไม่บรรลุผล อาจท าใหไ้ม่
เกดิการร่วมทุนกบัธนาสริ ิกรุ๊ป และเสยีโอกาสในการท าหมู่บา้นจดัสรรทีค่าดว่าจะเกดิรายไดแ้ละผลก าไร 

2.3.2.2 ไม่มผีูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษาในการท าโครงการ 
บรษิัทฯ ไม่เคยมปีระสบการณ์ทางดา้นอสงัหาฯ มาก่อน หากไม่พฒันาโครงการร่วมกบัธนาสริ ิกรุ๊ป การ
เริ่มท าธุรกจิในด้านนี้โดยที่ไม่มผีู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาอาจท าให้มคีวามเสี่ยงที่โครงการจะด าเนินการ
ผดิพลาดได ้

2.3.2.3 ท าใหท้ีด่นิไม่มทีางเขา้ออกทีส่ะดวกสบาย 
หากไม่ท ารายการซือ้ทีด่นิดงักล่าว ทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์ทีม่อียู่ปัจจุบนัจะเขา้ออกทางขา้งคลอง ซึง่ผ่านได้
เพียงรถจักรยานยนต์ การซื้อที่ดินดังกล่าว 2 แปลง จะท าให้ที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ ครอบครองอยู่ มี
ทางเขา้ออกส าหรบัรถยนต์ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) อย่างไรกต็าม ทาคูนิ แลนด์ อาจจะซือ้ทีด่นิ
จากทาคนูิ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเป็นทางออกโครงการได ้

2.4 ความเส่ียงของการท ารายการ 
2.4.1 ความเสีย่งทีก่ารร่วมด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 

หลงัการท ารายการซื้อที่ดนิ ทาคูนิ แลนด์ จะร่วมทุนกบัธนาสริ ิกรุ๊ป โดยธนาสริ ิกรุ๊ป จะเขา้มาถือหุน้ ใน
สดัส่วนร้อยละ 51 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึ่งมคีวามเสีย่งที่การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
บรษิทัฯ จะมอี านาจในการคดัคา้นน้อยกว่าธนาสริ ิกรุ๊ป อกีทัง้สถานะของทาคนูิ แลนด ์จะเปลีย่นจากบรษิทั
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ย่อยเป็นบรษิทัร่วม อย่างไรกต็าม กรรมการของทาคนูิ แลนด ์เป็นตวัแทนจากบรษิทัฯ 2 ใน 5 คน ซึง่จะท า
หน้าที่ในการช่วยกนัก าหนดนโยบายและตดิตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชดิ และคอยรกัษาผลประโยชน์
ใหก้บับรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่

2.4.2 ความเสีย่งทีโ่ครงการจะถูกลม้เลกิเนื่องจากเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไว้ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนา
สริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ ไม่บรรลุผล 
ตามร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ ไดร้ะบุเงื่อนไขบงัคบัก่อนใหธ้นาสริ ิกรุ๊ป และ
บรษิทัฯ เช่น ร่วมกนัด าเนินการจดัหาผูป้ระเมนิราคาทีด่นิอกีรายมาประเมนิราคาทีด่นิของทัง้โครงการ เพื่อ
วตัถุประสงคท์างดา้นบญัชแีละการกูเ้งนิ ซึง่ทัง้สองฝ่ายตอ้งการใหก้ารท ารายการทัง้หมดรวมถงึการซือ้ทีด่นิ
และการจดภาระจ ายอมเพื่อใหท้ีด่นิดงักล่าวมทีางเขา้ออกเรยีบรอ้ยก่อน จงึจะท าการประเมนิทีด่นิทัง้หมด 
โดยคาดว่าจะส าเร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ทัง้นี้ หากราคาประเมินที่ดินที่ประเมินได้ใหม่ต ่ากว่า 
165,000,000 บาท จะท าใหเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนไม่บรรลุผล จงึมคีวามเสีย่งทีธ่นาสริ ิกรุ๊ปจะยกเลกิโครงการ 
เป็นต้น อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่ามคีวามเสีย่งต ่าเนื่องจากธนาสริ ิกรุ๊ป เริม่ด าเนินบางอย่าง
ไปแลว้ เช่น ว่าจา้งทีป่รกึษากฎหมาย ศกึษาตลาดและความเป็นไปได ้เป็นต้น อกีทัง้ ราคาประเมนิทีด่นิ 2 
แปลงดงักล่าว ที่ประเมินโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และ บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชัน่แอนด์ 
คอนซลัแตนท์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ประเมินแล้วมูลค่าเท่ากับ 
55,035,000 ล้านบาท และทาคูนิ แลนด์ ได้เคยท าการประเมนิที่ดินหมายเลข 3 ตามเอกสารแนบ 4 ได้
มลูค่าประมาณ 116,900,000 บาท ซึง่เมื่อรวมกนัแลว้จะไดม้ากกว่า 165,000,000 บาท 
หมายเหตุ:  เหตุผลที ่ธนาสริ ิกรุ๊ป ยงัไม่ท าการประเมนิทีด่นิของทาคูนิ แลนด์ ตามเงือ่นไขขอ้งบงัคบัก่อนเนือ่งจาก ธนาสริ ิ

กรุ๊ป ตอ้งการใหท้ีด่นิของทาคนูิ แลนด ์ทีจ่ะน ามาพฒันาเป็นโครงการหมูบ่า้นจดัสรรรวมกนัเป็นผนืเดยีวก่อน คอื
รวมทีด่นิ 2 แปลงทีท่ ารายการ และถนนภาระจ ายอมดา้นหน้า เพือ่การประเมนิทีถู่กตอ้งจากผูป้ระเมนิ และใชเ้ป็น
เอกสารในการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิในการท าโครงการ 

 

2.4.3 ความเสีย่งทีเ่มื่อซือ้ทีด่นิแลว้ไม่สามารถน ามาพฒันาเป็นโครงการได้ 
การเขา้ซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนของธนาสริ ิกรุ๊ป และบรษิทัฯ ซึง่หากมเีหตุการณ์ 
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน โครงการกจ็ะไม่เกดิขึน้ ซึง่มคีวามเสีย่งที่ท าใหท้ีด่นิทีซ่ือ้มาแลว้ไม่ไดท้ า
โครงการจะเป็นการลงทุนที่ไม่เกดิประโยชน์ อย่างไรกต็าม ที่ปรกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าที่ดนิดงักล่าวยงัคง
น ามาพฒันาไดใ้นภายหลงัหากมกีารการร่วมทุนกบับรษิทัอื่น หรอืพฒันาเองโดยทาคนูิ แลนด ์เนื่องจากทา
คูนิ กรุ๊ป เองกม็ปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิก่อสรา้ง และทีด่นิดงักล่าวช่วยใหท้ีด่นิของบรษิทัฯ มศีกัยภาพมาก
ยิง่ขึน้ ท าใหโ้อกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการพฒันาทีด่นิของบรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ 

2.5 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ความจ าเป็นท่ีต้องท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเหตุผลท่ีบริษัทฯ ไม่ท า
รายการกบับุคคลภายนอก 
ทีด่นิทีจ่ะท าการซือ้จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นทีด่นิตดิกบัทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์การซือ้ทีด่นิน้ี จะน ามาพฒันา

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและเป็นทางเขา้ออกของโครงการ อย่างไรก็ตาม ทีด่นิถดัมาจากทีด่นิของบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนั ซึง่เป็นทีด่นิของบรษิทั ทาคูนิ (ไทย) จ ากดั กส็ามารถน ามาพฒันาเป็นทางเขา้ออกเช่นกนั (ทีด่นิหมายเลข 8 ตาม
เอกสารแนบ 4) แต่ถา้เปรยีบเทยีบจากขนาดและรปูร่างแลว้ อาจไม่สะดวกสบายและสวยงามเท่าทีด่นิของบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั อกีทัง้ ทีด่นิทีท่ ารายการยงัไดม้าในราคาทีถู่กกว่าราคาประเมนิ ช่วยให้โครงการไดท้ัง้ความสะดวกสบายและ
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ความสวยงามกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างทาคนูิ กรุ๊ป และธนาสริ ิกรุ๊ป 
ดงันัน้ การไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าว จะท าใหโ้ครงการมภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้และท าใหด้งึดดูลกูคา้มากขึน้ และเป็นสว่นหนึ่งที่
จะท าใหก้ารร่วมทุนกบัธนาสริ ิกรุ๊ป เกดิขึน้ ทีป่รกึษาฯ จงึมคีวามเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท ารายการกบับุคคลที่
เกีย่วโยงกนั 
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ส่วนที ่3 

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผล 
ต่อความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 
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3 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 
3.1 การประเมินมูลค่าสินทรพัยท่ี์ได้มาและมูลค่าส่ิงตอบแทน 

ในการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมของสนิทรพัย์ที่ได้มา บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อที่ดนิ
จ านวน 2 แปลงตัง้อยู่ทีซ่อยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภเิษก  แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมเีน้ือทีด่นิรวม 3 
ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั เลขที ่72763 และ 72764 จากบุคคลเกีย่วโยงกนั 
ในมลูค่า 41,500,000 บาท   

เมื่อพจิารณาตามความเหมาะสม ทีป่รกึษาฯ จะเปรยีบเทยีบราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวกบัราคาประเมนิตาม
รายงานประเมนิราคาซือ้ขายทีด่นิอา้งองิมาจากการประเมนิโดย บรษิทักรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั วนัที ่27 ตุลาคม 
2560 และ บรษิทั ชาเตอรแ์วลเูอชัน่แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประเมนิรายแปลง ดงันี้ โฉนดเลขที่ 72763  ตารางวาละ 45,000 บาท โฉนดเลขที่ 72764 
ตารางวาละ 45,000 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 55,035,000 บาท   

 เมื่อเปรยีบเทยีบราคาซือ้ขายทีด่นิกบัราคาประเมนิ ราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวจะมรีาคาต ่ากว่าราคาประเมนิ
อยู่ 13,535,000 บาท โดยราคาซือ้ขายทีด่นิในการท ารายการครัง้นี้อยูท่ีร่าคา 41,500,000 บาท จงึมคีวามเหมาะสมเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ  

 นอกจากนี้ที่ปรกึษาฯ ยงัได้พจิารณาถึงความคุ้มค่าผลตอบแทนของโครงการพฒันาอสงัหาฯ  ซึ่งจะพฒันา
ทีด่นิทัง้หมดเป็นหมู่บา้นจดัสรรและไดร้บัการร่วมทุนจากธนาสริ ิกรุ๊ป โดยโครงการประกอบดว้ย บา้นเดีย่วจ านวน 61 
หลงั สวนสาธารณะ พืน้ทีส่วนหย่อม ทีจ่อดรถและทีต่ัง้สโมสร โดยทีด่นิทีจ่ดัซือ้ในครัง้นี้เป็นสว่นประกอบของโครงการ  

 รายละเอียดการพิจารณาความคุ้มค่าผลตอบแทนโครงการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
(Discounted Cash Flow,”DCF”) ดงันี้ 

การประเมนิมูลค่าโครงการดว้ยวธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(DCF)  เพื่อประเมนิมูลค่าโครงการ
ของบรษิทั ทาคูนิ แลนด ์จ ากดั ทีป่รกึษาฯ จะเลอืกใชว้ธินีี้ในการประเมนิมลูค่าใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ  

การประเมนิมูลค่าโครงการของทาคูนิ แลนด์ ด้วยวธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ (DCF) เป็นการ
ค านวณหามลูค่าของโครงการ โดยพจิารณาจากกระแสเงนิสดในอนาคตจากการลงทุน ทีป่รกึษาฯ ไดน้ าขอ้มลูประมาณ
การของโครงการซึ่งจดัท าโดยธนาสิริ กรุ๊ป ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลโครงการในอดีตของธนาสริิ กรุ๊ป มาศึกษาความ
สมเหตุสมผล พร้อมทัง้หามูลค่าโครงการและผลตอบแทนจากโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่ดิน 
ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผู้บรหิารและเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ เพื่อใช้ในการศกึษาประมาณการขอ้มูลทาง
การเงนิ รวมทัง้พจิารณาถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งประกอบการจดัท าประมาณการดว้ย 

ทัง้นี้ ประมาณการขายตามสมมตฐิานในโครงการทีไ่ดร้บัจากธนาสริ ิกรุ๊ป จะเริม่ต้นการก่อสรา้งตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม ปี 2561 ถงึเดอืนพฤศจกิายน ปี 2563 และโครงการจะแลว้เสรจ็พรอ้มขายในเดอืนมถุินายน ปี 2562 โดย
คาดการณ์ว่าจะขายหมดในช่วงเดอืนพฤษภาคม ปี 2564 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการบา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยับน
ท าเลศกัยภาพ ซึง่จะเริม่ด าเนินงานตามแผน โครงการจะมบีา้น จ านวนทัง้สิน้ 61 หลงั  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
บ้าน Type – A ซึ่งมพีื้นทีใ่ชส้อย 175 ตารางเมตร และมเีนื้อที่มาตรฐาน 56.25 ตารางวา จ านวน 39 หลงั ราคาขาย
เฉลี่ยหลงัละ 8.46 ล้านบาท และบ้าน Type – L  มพีื้นที่ใช้สอย 255 ตารางเมตร มเีนื้อที่มาตรฐาน 69.38 ตารางวา 
จ านวน 22 หลงั  ราคาขายเฉลีย่หลงัละ 12.33 ลา้นบาท สรุปรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการ ดงันี้ 
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รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้าน
รายได้   
ประเภททรพัยส์นิ โครงการบา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยั 
ระยะเวลา
ประมาณการ 

ปี 2561 - 2565 

รายละเอยีด
โครงการ 

 
ประเภทบ้าน พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตรม.) 
จ านวน 
(หลงั) 

เน้ือท่ีมาตรฐาน 
(ตร.ว.) 

ราคาขายเฉล่ีย 
(ล้านบาท) 

Type - A 175 39 56.25 8.46 
Type - L 255 22 69.38 12.33  

 
 

อตัราการขาย 
(หน่วย: หลงั) 

 
ประเภท
บ้าน 

มิ.ย
. 62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

Type- A 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Type - L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
ประเภท
บ้าน 

มิ.ย
. 63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

Type- A 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 

Type - L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

      จากการขอ้มลูตลาดโครงการโซนเพชรเกษมและบางแค ทีไ่ดร้บัจากธนาสริ ิ กรุ๊ป อตัรา
การขายเฉลีย่ในบรเิวณดงักล่าวอยู่ที ่3.29 หลงั/เดอืน/โครงการ ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็
ว่าอตัราการขายตามตารางขา้งตน้มเีหมาะสมและอยู่บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative)  

ราคาขาย บา้น Type - A ราคาเฉลีย่หลงัละ 8.46 ลา้นบาท  
บา้น Type - L ราคาเฉลีย่หลงัละ 12.33 ลา้นบาท  

เงื่อนไขการช าระ
เงนิ 

Type - A 
- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.05 ลา้นบาท 
- ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดอืน 
Type - L 
- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.05 ลา้นบาท 
- ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดอืน 
 

สมมติฐานด้าน
ต้นทุน   
ค่าทีด่นิ และ
ค่าใชจ้่ายใหไ้ดม้า
ซึง่ทีด่นิ 

ประกอบไปดว้ยทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์คดิตามมลูค่าทางบญัชเีทา่กบั 93.45 ลา้นบาท ซึง่เป็น
มลูค่าตน้ทุนของทีด่นิทีท่าคนูิ แลนด ์ซือ้มา และทีด่นิทีจ่ะซือ้เพิม่ในครัง้นี้คดิตามราคาซือ้ทีต่ก
ลงกนัเท่ากบั 41.55 ลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 145.00 ลา้นบาท  
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ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง ประมาณการค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนเงนิ 145.65 ลา้นบาท โดยมตี้นทุนค่าก่อสรา้งอยู่ที ่11,712 
บาท/ตารางเมตร อา้งองิจากขอ้มูลประมาณการค่าก่อสร้างของธนาสริ ิกรุ๊ป ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ 
ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิของโครงการบา้นเดีย่วอื่นทีธ่นาสริ ิกรุ๊ป เคยพฒันา ซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีง
กบัโครงการนี้ พบว่าต้นทุนค่าก่อสรา้งเฉลีย่ของโครงการในอดตีนัน้อยู่ที ่11,425 บาท/ตาราง
เมตร ซึง่มคีวามใกลเ้คยีงกนักบัโครงการทีก่ าลงัจะพฒันากบัทาคูนิ แลนด ์รวมถงึอา้งองิจาก
ขอ้มลูของตน้ทุนค่าก่อสรา้งบา้นเดีย่วตกึ 2-3 ชัน้ในทอ้งตลาดของปี 2560 ไดด้งันี้  

รายการประเภททรพัยสิ์น 
(ราคา บาท/ตารางเมตร) 

ราคาท่ีใช้ในปี 2560 

ใชร้าคาวสัดุก่อสรา้งเดอืน ธ.ค. 

ต ่า ปานกลาง สงู 

บา้นเดีย่วตกึ 2-3 ชัน้ 10,400 12,200 15,000 
ทีม่า: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php 
 

จากตารางขา้งตน้ พบว่าราคาตน้ทุนค่าก่อสรา้งของโครงการน้ีเมื่อเปรยีบเทยีบจากขอ้มลูเฉลีย่
ในตลาดอยู่ในช่วงค่าสงูสดุและต ่าสดุของราคาประเมนิค่าก่อสรา้งอาคาร 
หมายเหตุ: ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งประกอบไปดว้ย 1. ค่าเสาเขม็พรอ้มตอก 2.ค่าก่อสรา้งบา้นตามสญัญา 3. ร ัว้แบง่แปลงบา้น 
และ 4. สว่นควบมาตรฐาน 

ค่าระบบ
สาธารณูปโภค 

ประมาณการค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนเงนิ 71.61 ล้านบาท อ้างองิจากขอ้มูลค่าใช้จ่ายด้านระบบ
สาธารณูปโภคของธนาสริ ิกรุ๊ป  
หมายเหตุ:ค่าระบบสาธารณูปโภคประกอบดว้ย 1. งานพฒันาถมดนิ 2.งานก่อสร้างอาคารสโมสรและภูมทิศัน์ และ3. รัว้
คอนกรตีรอบโครงการ 

ค่าออกแบบ และ
ตกแต่งบา้น
ตวัอย่างและ
ส านกังาน 

ประมาณการค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนเงนิ 12.60 ลา้นบาท อา้งองิจากขอ้มลูประมาณการของธนา
สริ ิกรุ๊ป  

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร   
ค่าใชจ้่ายบรกิาร
หลงัการขาย 

เท่ากบั 7.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ของรายไดร้วม อา้งองิจากขอ้มลูสถติใินการพฒันา
โครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป ในอดตี ทัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ ได้น าขอ้มูลของค่าใชจ้่ายบรกิารหลงัการ
ขายโครงการทีธ่นาสริ ิกรุ๊ป เคยพฒันาทัง้สิน้ 4 โครงการ ซึง่เป็นโครงการทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กนักบัโครงการนี้ พบว่าค่าใช้จ่ายบริการหลงัการขายของโครงการนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 4 
โครงการในอดตีซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.50 ของรายไดร้วม  

ค่าธรรมเนียมใน
การโอน  

เท่ากบั 3.61 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.00 ของมูลค่าโอน อ้างองิตามหลกัเกณฑ์กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระค่าธรรมเนียมคนละครึง่ตามนโยบายของธนาสริ ิกรุ๊ป 

ภาษธีุรกจิเฉพาะ เท่ากับ 19.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของมูลค่าโอน อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค่าใชจ้่ายการขาย
และโฆษณา 

เท่ากบั 30.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของรายได้รวม อ้างอิงจากข้อมูลสถิติในการ
พฒันาโครงการของธนาสริ ิกรุ๊ป ในอดตี ทัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ ได้น าขอ้มูลของค่าใชจ้่ายการขาย
และโฆษณาของโครงการที่ธนาสริเิคยพฒันาทัง้สิน้ 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มลีกัษณะ
โครงสรา้งและแบบทีค่ลา้ยกนักบัโครงการนี้ พบว่าค่าเฉลีย่ของ 4 โครงการในอดตีอยู่ทีร่อ้ยละ 
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5.70 ของรายไดร้วม ซึง่โครงการนี้มอีตัราค่าใชจ้่ายการขายและโฆษณาต ่ากว่าค่าเฉลีย่เพยีง
เลก็น้อย 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายการขายและโฆษณาประกอบด้วย 1. Printing & press ads 2. Billboard & Marketing Online 3. 
Billboard rental 4. Promotion และ 5. ของสมมนาคุณ 

ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน (ระดบั
โครงการ) 

เท่ากบั 25.55 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 4.25 ของรายไดร้วม อา้งองิขอ้มูลจากประมาณ
การของธนาสริิ กรุ๊ป ทัง้นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้น าข้อมูลของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ระดบั
โครงการ) ของโครงการที่ธนาสริเิคยพฒันาทัง้สิ้น 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกนักบัโครงการนี้ พบว่าค่าเฉลีย่ของ 4 โครงการในอดตีอยู่ทีร่อ้ยละ 6.08 ของรายได้
รวม อย่างไรกต็าม จากการสอบถามขอ้มลูจากธนาสริ ิกรุ๊ป พบว่า 1 ใน 4 ของโครงการในอดตี
นัน้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ระดบั hi-end ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานสงูกว่าโครงการ
อื่นๆ อีก 3 โครงการที่เหลือ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ส่วนกลางมีขนาดใหญ่กว่า ที่
ปรกึษาฯ จงึพจิารณาเฉลีย่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของ 3 โครงการทีเ่ป็นระดบัเดยีวกนั จะ
มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการเฉลีย่อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 4.77  ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโครงการ
นี้จะมอีตัราสว่นทีค่่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั 
หมายเหตุ: ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย 1. ค่าใชจ้่ายบุคลากรฝ่ายก่อสรา้ง 2. ค่าใชจ้่ายบุคลากรฝ่ายขาย 3. 
ค่า intencive 3. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโครงการ 4. ค่าไฟฟ้า น ้ าประปา 5. ค่าไฟฟ้าป้าย Billboard และ 6. ค่าวสัดุ
สิ้นเปลอืง 

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารจดัการ 
(สว่นกลาง) 

เท่ากบั 20.59 ลา้นบาท ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายบรหิารทีท่าคูนิ แลนด ์จะต้องจ่ายใหก้บัธนาสริ ิกรุ๊ป 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ที ่50,000 บาท/เดอืน โดยเริม่ต้นตัง้แต่เดอืนทีเ่ริม่
พฒันาโครงการ จนเปิดโอนบา้นหลงัแรกจะมคี่าใชจ้่ายผนัแปรในอตัราสว่นรอ้ยละ 3 ของมลูค่า
โครงการ อา้งองิจากร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างธนาสริ ิกรุ๊ป และ บรษิทัฯ  

ค่าจดจ านองและ
ค่าธรรมเนียม
ด าเนินการ 

เท่ากบั 0.25 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการของธนาสริ ิกรุ๊ป 

ค่าใชจ้่ายค ้า
ประกนัเงนิกูย้มื
สถาบนัการเงนิ 

เท่ากบั 3.59 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ของมูลค่าวงเงนิสนิเชื่อคงเหลอื ณ ต้นปีของแต่
ละปี ซึ่งค่าใช้จ่ายรายการนี้เป็นการประมาณการที่มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่
ก าหนดใหม้กีารค ้าประกนักู้ยมืเงนิดงักล่าว โดยทาคูนิ แลนด์ และธนาสริ ิกรุ๊ป ตกลงทีจ่ะให้
การค ้าประกนัเงินกู้โครงการร่วมกนัตามสดัส่วนการลงทุน ทัง้นี้  ทาคูนิ แลนด์จะต้องช าระ
ค่าตอบแทนในการด าเนินการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ค ้าประกนั อา้งองิขอ้มลูตามร่างสญัญาผู้
ถอืหุน้ระหว่างธนาสริ ิกรุ๊ป และ บรษิทัฯ 

ค่าใชจ้่ายผูต้รวจ
สอบบญัช ี

เท่ากบั 1.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 350,000 บาท/ปี อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการของธนาสริ ิ
กรุ๊ป  ซึง่ธนาสริ ิกรุ๊ป ประมาณการโดยการสอบถามราคาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้  

 

เปรียบเทียบอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ของโครงการปัจจบุนักบัโครงการในอดีตของธนาสิริ 
 โครงการในนามธนาสิริ Project 1* Project 2* Project 3* Project 4* เฉล่ีย 

รวมตน้ทนุขาย 66.6% 67.0% 65.0% 65.2% 66.0% 65.8% 

หมายเหตุ: *โครงการต่างๆ ของธนาสริ ิกรุ๊ป ซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัโครงการทีท่าคนูิ แลนด ์จะพฒันา 
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จากตารางขา้งตน้ อตัราสว่นตน้ทุนขายของโครงการ (ไม่รวมดอกเบีย้ทีด่นิ) เท่ากบัรอ้ยละ 66.6 ซึง่สงูกว่าเมื่อ
เทยีบกบัอตัราต้นทุนขายเฉลี่ยของโครงการทัง้ 4 ในอดตีที่ธนาสริิ กรุ๊ป เคยพฒันาเลก็น้อย ที่ปรกึษาฯ เหน็ว่าอตัรา
ตน้ทุนขายของโครงการน้ีมคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจากมคีวามใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูโครงการในอดตีทีธ่นาสริเิคยพฒันา 
 

เปรียบเทียบความสามารถในการท าก าไรระหว่างโครงการดงักล่าวกบับริษทัอสงัหาริมทรพัยใ์นตลท. 

  โครงการ % PRIN   SAMCO % SC % THANA % เฉล่ีย 
รายได ้     601.32       3,014.41        937.49      11,600.35        828.33      
ตน้ทนุขาย    (410.04) 68%   (2,123.50) 70%    (667.08) 71% -7677.87 66%    (562.49) 68% 69% 
ก าไรขัน้ตน้     191.28  32%       890.91  30%     270.41  29%     3,922.48  34%     265.84  32% 31% 

หมายเหตุ: ทีป่รกึษาฯ ไดป้รบัราคาตน้ทุนทีด่นิเป็นตามราคาประเมนิเพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบเสมอืนซื้อทีด่นิแลว้พฒันาทนัที 

จากตารางขา้งตน้ เมื่อปรบัราคาตน้ทุนทีด่นิเป็นตามราคาประเมนิเพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบ อตัราสว่นตน้ทุน
ต่อรายได้ของโครงการมคีวามใกล้เคยีงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้เฉลี่ยของบรษิทัในตลท. ที่
ปรกึษาฯ เหน็ว่าประมาณการตน้ทุนขายทีจ่ดัท าโดยธนาสริ ิกรุ๊ป มคีวามเหมาะสม 

โดยอาศยัขอ้มูลและสมมติฐานท่ีก าหนดข้างต้น สรปุประมาณการทางการเงินตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2565 ได้ดงัน้ี 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ - 141.68 317.22 142.41 - 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ - -90.49 -202.60 -90.96 - 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น - 51.20 114.62 51.46 - 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร -5.24 -26.82 -47.36 -28.37 -4.60 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ -5.24 24.38 67.26 23.09 -4.60 

ดอกเบีย้จา่ย - - 0.72 - 0.33 -0.08 - 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ -5.24 23.66 66.93 23.01 -4.60 

ภาษเีงนิได ้ - -3.68 -13.39 -5.65 - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ -5.24 19.98 53.54 17.36 -4.60 

      

NOPAT - 5.24 20.70 53.81 18.47 -4.60 

การเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน -179.91 -34.62 134.42 88.88 -8.77 

FCFF -185.15 -13.93 188.23 107.35 -13.37 

ผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) 17.09%     

      

เงนิกูย้มืสุทธ ิ 82.55 -31.23 -50.72 -0.59 - 

ดอกเบีย้เงนิกู ้ -1.96 -7.44 -0.83 -0.08 - 

FCFE -104.57 -53.32 136.68 105.63 -13.37 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ( Equity IRR) 20.24%     
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มูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด -175.11 -16.66 145.33 77.23 -8.67 

มูลค่าปัจจบุนัของโครงการสทุธิ (NPV) 22.12     

หมายเหตุ: อตัราการคดิลด (WACC) เท่ากบัรอ้ยละ 10.37 

จากการศกึษาประมาณการโครงการทีไ่ดร้บัจากธนาสริ ิกรุ๊ป ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าโครงการดงักล่าวให้
ผลตอบแทนคุม้ทุน โดยทีป่รกึษาฯ ค านวณผลตอบแทนโครงการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 17.09 และผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้
ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 20.24 และเมื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัของโครงการโดยวิธกีระแสเงนิสดคดิลดดว้ยอตัราคดิลดเท่ากบั
รอ้ยละ 10.37 จะไดม้ลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองโครงการเท่ากบั 22.12 ลา้นบาท 

• อตัราการคดิลด (Discount Rate)  
- ที่ปรึกษาฯ ค านวณอตัราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ 

บริษัทฯ โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีน ามาเทียบเคียง 
ทีป่รกึษาฯ เลอืกพจิารณา บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (THANA) เป็นบรษิทัคู่เทยีบ เนื่องจากเป็นบรษิทั

ทีจ่ะเขา้มามสีว่นร่วมพฒันาโครงการกบัทางทาคนูิ แลนด ์รวมถงึจะเขา้มาถอืหุน้รอ้ยละ 51 ในทาคนูิ แลนด ์อกีทัง้ธนาสริ ิกรุ๊ป 
ยงัเป็นผูก้ าหนดรปูแบบของโครงการและเป็นผูบ้รหิารโครงการ 

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ สดัส่วนรายได้ ลกัษณะธรุกิจ 
บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

THANA รายไดจ้ากการขายโครงการแนวราบ 99.36% พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทบา้น
จดัสรรพร้อมที่ดนิเพื่อขาย เน้นการ
พฒันาโครงการในเขตปรมิณฑล และ
ส าหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนา
โครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการ ใน
ขนาดไมใ่หญ่มากนกั 

รายไดอ้ื่นๆ 0.64% 

ทีม่า: www.setsmart.com และรายงานประจ าปีฉบบัล่าสุดปี 2560  
 

ตารางแสดงการค านวณต้นทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของกลุ่มธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์น
ประเทศไทย 

WACC = (D/(D+E) x Kd x (1-T)) + (E/(D+E) x Ke) 
WACC = [24.81%*7.90%*(1-20%) + (75.19%*11.71%] 
WACC = 10.37% 
โดยที ่   
D 

 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เท่ากบั 0.33 เท่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ อา้งองิจากอตัราเฉลีย่ของส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของโครงการ (Average Debt/Equity Project) 

E  มลูค่าของส่วนผูถ้อืหุน้ (Equity) 
T  อตัราภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 
Kd  ตน้ทุนของหนี้สนิ อยู่ทีร่อ้ยละ 7.90 ต่อปี อา้งองิจากผลการเฉลีย่หนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ของโครงการ 
Ke  ตน้ทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้ ค านวณดว้ยวธิ ีCapital Asset Pricing Model (CAPM) อยู่ทีร่อ้ยละ 11.71 ต่อปี 

 



 

28 
 

ตน้ทุนของทุน (Ke) สามารถค านวณไดจ้ากวธิ ีCapital Asset  Pricing Model (CAPM) ดงันี้  

Ke = Rf + β x (Rm-Rf) 
 = 2.95% + 0.73*(14.91%-2.95%) 
 = 11.71% 
โดยที ่   
Rf 

 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่มม่คีวามเสีย่ง (Risk Free Rate) อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รฐับาลอายุ 15 ปี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 2.95 ต่อปี (ทีม่า : ThaiBMA) 

Beta (β) 
  

ค่าเฉลีย่ค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ กบัผลตอบแทนของหุน้ THANA (ค านวณ
จากราคาปิดยอ้นหลงั รายสปัดาห ์5 ปี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561) ซึง่ Unlevered Beta มคี่าเท่ากบั 0.58 และ
ปรบัดว้ยอตัราหนี้สนิต่อทุน จะไดค้่า Beta เท่ากบั 0.73 

Rm 
 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Market Return) ค านวณไดจ้ากอตัราผลตอบแทนรวมเฉลีย่รายปีจาก
การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในชว่ง 15 ปี ยอ้นหลงั ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 มคี่ารอ้ยละ 14.91 ต่อปี 

ทีม่า: Copyright © 2018, S&P Global Market Intelligence 
“ห้ามน าขอ้มูลหรอืเนื้อหาใด ๆ รวมถงึการให้เลทติ้ง ("เนื้อหา") ในรูปแบบใดกต็ามไปใช ้เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก่อน โดย
บุคคลดงักล่าว บรษิทัในเครอื และซพัพลายเออร์ ("ผูใ้ห้บรกิารเนื้อหา") ไม่ได้รบัประกนัความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรอืความพร้อมใช้
งานของเนื้อหาใด ๆ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาดหรอืการละเวน้ (การละเลยหรอือืน่ๆ ) โดยไม่ค านึงถงึสาเหตุ หรอืผลทีไ่ดจ้ากการใชเ้นื้อหาดังกล่าว ผูใ้หบ้รกิาร
เนื้อหาจะไม่มคีวามจ าเป็นต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรอืผลเสยีหาย (รวมทัง้การสูญเสยีของรายได้หรอืก าไรและค่าเสยี
โอกาส) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้นื้อหาใด ๆ ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม การอา้งองิถงึการลงทุน หรอืความมัน่คงของการลงทุน การใหเ้ลทติ้ง หรือขอ้สงัเกตใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ลงทุนทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของเนื้อหาไม่ใช่ค าแนะน าในการซื้อขาย หรอืระงบัการลงทุนหรอืความมัน่คงของการลงทุน ดงักล่าว และไม่ได้บอกถงึความเหมาะสมของการ
ลงทุน หรอืความมัน่คงของการลงทุน และไม่ควรใชเ้ป็นค าแนะน าในการลงทุน การใหเ้ลทติ้งเป็นค าแถลงความคดิเหน็และไม่ใชค่ าแถลงขอ้เทจ็จริง” 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

 ทีป่รกึษาฯ ไดว้เิคราะหค์วามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) โดยเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน
หลกัทีส่ าคญั คอื 

1. สมมตฐิานราคาขายโดยเฉลีย่ของโครงการบา้นเดีย่ว ทีป่รกึษาฯ ไดก้ าหนดใหร้าคาขายเฉลีย่บา้นเดีย่วเพิม่ขึน้
สงูสดุรอ้ยละ 10 และลดลงต ่าสดุรอ้ยละ 10 ของราคาตามกรณีฐาน (Base Case)  

2. สมมตฐิานต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (WACC) ทีป่รกึษาฯ ไดก้ าหนดใหต้น้ทุนทางการเงนิเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัเพิม่ขึน้และลดลงครัง้ละรอ้ยละ 0.50 

จากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานขา้งตน้ จะมผีลกระทบต่อมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองโครงการ (NPV) และผลตอบแทน
โครงการ (IRR) ดงันี้ 

ต้นทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (WACC) 

รา
คา

ขา
ยบ

้าน
 (+

/-)
 

NPV 
(หน่วย: 
ล้าน
บาท) 9.37% 9.87% 10.37% 10.87% 11.37% 

-10.00% -6.74 -8.73 -10.68 -12.60 -14.47 
-5.00% 10.04 7.86 5.72 3.62 1.56 
0.00% 26.82 24.45 22.12 19.83 17.59 
5.00% 43.60 41.04 38.52 36.05 33.63 

10.00% 60.39 57.63 54.92 52.26 49.66 
หมายเหตุ:  ทีป่รกึษาฯ เลอืกวเิคราะหค์วามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงโดยการปรบัราคาขาย แต่ไม่ไดป้รบัระยะเวลาของการขายจากประมาณการของธนาสริ ิกรุ๊ป  

โดยจากการสอบถามขอ้มลูจากผูบ้รหิาร พบวา่ราคาขายเฉลีย่เป็นประมาณการเบื้องตน้ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย แต่จะก าหนดปิดโครงการ
ภายในระยะเวลาใกลเ้คยีงกบัประมาณการเดมิ 

 จากตารางแสดงรายละเอยีดผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงของราคาขายบา้นมี
ผลต่อผลตอบแทนโครงการ ทีป่รกึษาฯ ไดว้เิคราะหค์วามอ่อนไหวโดยปรบัลด/เพิม่ ราคาขายบา้นขัน้ละรอ้ยละ 5 จาก
กรณีฐาน ซึง่จะท าใหผ้ลตอบแทนโครงการลดลง/เพิม่ขึน้ โดยหากราคาขายบา้นลดลง รอ้ยละ 10 จากกรณีฐานจะท าให้
ผลตอบแทนของโครงการลดลงเหลอื ร้อยละ 8.22 และหากราคาขายบ้านเพิม่ขึน้ ร้อยละ 10 จากกรณีฐานจะท าให้
ผลตอบแทนของโครงการเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 25.71 

3.2 ความเป็นธรรมของสญัญาและเงื่อนไขรายการ 
ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ต่อความเป็นธรรมและเงื่อนไขของร่างสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ ดงันี้ 

3.2.1 ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิระหว่าง ทาคนูิ แลนด ์และ นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 
ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวนัน้มคีวามเป็นธรรม โดยราคาซือ้ขายต ่ากว่าราคา
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. อกีทัง้ผูข้ายยงัตกลงจดภาระจ ายอมใหผู้ซ้ือ้
ผ่านเขา้ออก ในทีด่นิตามโฉนดเลขที ่16996 และโฉนดเลขที ่115446 ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้ายด้วย 
(ดรูายละเอยีดสรุปสญัญา เอกสารแนบ 5) 

 
 

ผลตอบแทนโครงการ (IRR) 

รา
คา

ขา
ยบ้

าน
 

(+
/-)

 

-10% 8.22% 

-5% 12.69% 

0% 17.09% 

5% 21.43% 

10% 25.71% 
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3.2.2 ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิระหว่าง ทาคนูิ แลนด ์และ นายฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ 
ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวนัน้มคีวามเป็นธรรม โดยราคาซือ้ขายต ่ากว่าราคา
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. (ดรูายละเอยีดสรุปสญัญา เอกสารแนบ 5) 

3.2.3 ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิ ทฯ และ ธนาสริ ิกรุ๊ป 
ที่ปรกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าสญัญาดงักล่าวมคีวามเป็นธรรม และเงื่อนไขบงัคบัก่อนทุกขอ้ตามสญัญามี
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเสรจ็สิน้ โดยมขีอ้สงัเกตว่า เงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุว่าราคาประเมนิของทีด่นิจะต้อง
ไม่ต ่ากว่า 165,000,000 บาท และบรษิทัฯ เคยจา้งผูป้ระเมนิ ประเมนิทีด่นิไดม้ลูค่ารวมซึง่เป็นมลูค่าทีส่งู
กว่า (ดรูายละเอยีดสรุปสญัญา เอกสารแนบ 5) 

3.2.4 ร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างบรษิทัฯ และ ธนาสริ ิกรุ๊ป 
ที่ปรกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าสญัญาดงักล่าวมคีวามเป็นธรรม ทัง้นี้ที่ปรกึษาฯ มขีอ้สงัเกตว่าในสญัญายงั
ไม่ได้ระบุจ านวนคณะกรรมการบริหาร และจ านวนตัวแทนจากคู่สญัญาแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริหารจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากทัง้ 2 ฝ่าย อีกทัง้ ที่ปรึกษาเห็นว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนการบรหิารรอ้ยละ 3 ของมลูค่าบา้นทีโ่อนในแต่ละเดอืน โดยก าหนดใหข้ายใหห้มดภายใน 4 
ปี นับจากวันที่เริ่มพัฒนาโครงการ ตามที่ระบุในร่างสัญญาผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผลดีต่อบริษัทฯ 
เน่ืองจากหากขายบา้นไม่ได ้จะไม่ตอ้งจ่ายเงนิในสว่นนี้ (ดรูายละเอยีดสรุปสญัญา เอกสารแนบ 5)
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ส่วนที ่4 

สรปุความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
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4 สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

การท ารายการในครัง้นี้มขีอ้ดคีอื ช่วยใหแ้ผนการร่วมทุนเพื่อด าเนินโครงการพฒันาบา้นเดีย่วเพื่อขายบรรลุผล 
การเขา้ซือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิกรุ๊ป และ
บรษิทัฯ ดงันัน้การเขา้ซือ้ทีด่นิในครัง้นี้จะท าใหเ้งื่อนไขขอ้บงัคบัในสว่นนี้บรรลุผล และช่วยใหเ้กดิการร่วมทุนกบัธนาสริ ิ
กรุ๊ป ช่วยใหไ้ดพ้นัธมติรทางธุรกจิซึง่มปีระสบการณ์เชีย่วชาญในธุรกจิอสงัหาฯ  และเป็นการลงทุนทีท่ าใหบ้รษิทัฯ ได้
ท าธุรกจิอสงัหาฯ โดยไม่ต้องเริม่ต้นสร้างธุรกจิขึน้มาใหม่ทัง้หมด อกีทัง้ที่ดนิดงักล่าวยงัได้มาในราคาทีถู่กกว่าราคา
ประเมินและได้รบัเงื่อนไขที่ดีในการเข้าซื้อที่ดินโดยได้ที่ดินเป็นทางเข้าออกโครงการรวมถึงได้ที่ดินภาระจ ายอม
ดา้นหน้า ท าใหโ้ครงการมทีางเขา้ออกทีส่ะดวกสบาย ซึง่จะท าใหโ้ครงการมภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้และท าใหด้งึดดูลกูคา้มาก
ขึน้ 

อย่างไรกต็ามการท ารายการมขีอ้เสยืคอื เสยีโอกาสในการน าเงนิลงทุนไปใชใ้นวตถุประสงคอ์ื่น และการลงทุนใน
ครัง้นี้อาจะสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ความเสีย่งของรายการดงักล่าวคอื ความเสีย่งทีก่ารร่วมด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ความ
เสีย่งที่โครงการจะถูกล้มเลกิเนื่องจากเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบุไว้ในร่างสญัญาซื้อขายหุน้ระหว่าง ธนาสริ ิกรุ๊ป แล ะ
บรษิทัฯ ไม่บรรลุผล และความเสีย่งทีเ่มื่อซือ้ทีด่นิแลว้ไม่สามารถน ามาพฒันาเป็นโครงการได้ 

การท ารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีด่นิทีจ่ะท าการซือ้จาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเป็นที่ดินติดกบัที่ดินของทาคูนิ แลนด์ การซื้อที่ดินนี้ จะน ามาพฒันาต่อเป็นทางเข้าออกของ
โครงการ อย่างไรกต็าม ที่ดนิถดัมาจากที่ดนิของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นที่ดนิของบรษิทับรษิทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ก็สามารถน ามาพฒันาเป็นทางเข้าออกเช่นกัน แต่ถ้าเปรียบเทียบจากขนาดและรูปร่างแล้ว อาจไม่
สะดวกสบายและสวยงามเท่าที่ดนิของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั อกีทัง้ ที่ดนิที่ท ารายการยงัได้มาในราคาที่ถูกกว่าราคา
ประเมนิ ช่วยใหโ้ครงการไดท้ัง้ความสะดวกสบายและความสวยงามกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างทาคนูิ กรุ๊ป และธนาสริ ิกรุ๊ป  

ทัง้นี้ สญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการท ารายการในครัง้นี้ คือร่างสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างทาคูนิ แลนด์กบั
นางสาว นิตา และ นาย ฐากูร ตรวีรีานุวฒัน์ ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิทัฯกบัธนาสริ ิกรุ๊ป และร่างสญัญาผูถ้อื
หุน้ระหว่างบรษิทัฯกบั ธนาสริ ิกรุ๊ป ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าร่างสญัญาทัง้หมดมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อ
บริษัทฯ อีกทัง้ ที่ปรึกษาเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนการบริหารร้อยละ 3 ของมูลค่าบ้านที่โอนในแต่ละเดือน โดย
ก าหนดใหข้ายใหห้มดภายใน 4 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่พฒันาโครงการ ตามทีร่ะบุในร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ดงักล่าว เป็นผลดต่ีอ
บรษิทัฯ เน่ืองจากหากขายบา้นไม่ได ้จะไม่ตอ้งจ่ายเงนิในสว่นนี้ 

หากพจิารณาความเหมาะสมของราคาทีด่นิทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิแลว้ ทาคนูิ แลนด ์ไดท้ีด่นิมาใน
ราคา 41,550,000 บาท ซึง่ต ่ากว่าราคาประเมนิถงึ 13,485,000 บาท โดยราคาประเมนิอยู่ที ่55,035,000 บาท  

นอกจากนี้ การศกึษาขอ้มลูประมาณการทางการเงนิของโครงการทีไ่ดร้บัจากธนาสริ ิกรุ๊ป ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็
ว่าโครงการดงักล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มทุน โดย มทีี่ปรกึษาฯ ค านวณผลตอบแทนโครงการ (IRR) ได้เท่ากบัร้อยละ 
17.09 และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (EIRR) ได้เท่ากบัร้อยละ 20.24 และเมื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ 
(NPV) คดิลดดว้ยอตัราคดิลดเท่ากบัรอ้ยละ 10.37 จะไดม้ลูค่าปัจจุบนัของโครงการเท่ากบั 22.12 ลา้นบาท ดงันัน้ การ
เขา้ซือ้ทีด่นิในครัง้นี้เพื่อน ามาพฒันาร่วมกบัทีด่นิทีม่อียู่ จะสรา้งความคุม้ค่าและสรา้งผลก าไรใหก้บับรษิทัฯ  
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เอกสารแนบ 1  รายงานประเมินมูลค่าท่ีดิน 

สรุปรายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

ที่ดนิที่จะท าการซื้อ ประเมนิมูลค่าโดยบรษิัทกรุงเทพประเมนิราคา จ ากดั และ บรษิัท ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ 
แอนด ์คอนซลัแตนท์ จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยผูป้ระเมนิอสิระได้
ท าการประเมนิราคาที่ดนิจ านวน 2 แปลง ท าการประเมนิลงวนัที ่วนัที ่27 ตุลาคม 2560 และ 11 ตุลาคม 2560 ซึง่มี
อายุไม่เกนิ 6 เดอืนจากวนัที่ทีป่รกึษาฯ จดัท ารายงานฉบบันี้ ใชส้ าหรบัวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยมรีายละเอยีดของ
ทีด่นิสามารถสรุปไดด้งันี้ 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ รายการทรพัยส์นิ ประเภทสนิทรพัย ์ ผูป้ระเมนิ ราคาประเมนิ 

นางสาวนิตา และ
นายฐากรู ตรวีรีา

นุวฒัน์ 

โฉนดทีด่นิเลขที ่
72763 และ 72764 
จ านวน 2 โฉนด 

ทีด่นิเปล่า 

บรษิทักรุงเทพ 
ประเมนิราคา จ ากดั 55,035,000 บาท 

บรษิทัชาเตอร ์แวลู
เอชัน่ แอนด ์

คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
55,035,000 บาท 

1. บริษทักรงุเทพประเมินราคา จ ากดั 

ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ซอยไมม่ชีื่อ ถนนคูข่นานกาญจนาภเิษก (ทล.9) 

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
เอกสารทีด่นิ โฉนดทีด่นิเลขที ่72763 และ 72764 จ านวน 2 โฉนด 

เน่ือทีร่วม 3-0-23 ไร่ หรอื 1,223 ตารางวา 
ภาระผกูพนั ไม่มภีาระผกูพนัใคๆ 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิ เพื่อทราบมลูค่าตลาดปัจจบุนั เพื่อวตัถุประสงค์

สาธารณะ 
หลกัเกณฑก์ารประเมนิ เพื่อก าหนดมลูค่าตลาด 
วธิกีารประเมนิ วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 
วนัทีป่ระเมนิ 27 ตุลาคม 2560 
มลูค่าทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 55,035,000 บาท (หา้สบิหา้ลา้นสามหมื่นหา้พนับาท

ถว้น) 
ความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ราคาประเมนิมลูค่า

ทรพัยส์นิดงักล่าวขา้งตน้ เป็นราคาทีเ่หมาะสม 
เน่ืองจากวธิปีระเมนิมลูค่าเป็นวธิเีปรยีบเทยีบราคา
ตลาด (Market Approach) ค านวนจากการ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาดทีม่กีารเสนอขายทีด่นิอยู่ใน
ท าเลเดยีวกนัและมสีภาพคลา้ยคลงึกนัมาปรบัให้
ใกลเ้คยีงกนั และใหค้ะแนนถ่วงน ้าหนกัทีเ่หมาะสม  
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ขอ้มลูตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
จากการส ารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรอื ราคาเสนอซื้อขายของทรพัยส์นิต่างๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีต่ัง้

ทรัพย์สินที่ท าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สินอื่นที่สามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดง
รายละเอยีดโดยสงัเขป ดงัต่อไปนี้ 

ายละเอยีด ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 
รปูภาพทีด่นิ  

 

 
ลกัษณะทรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 
ทีต่ัง้ ซอยไมม่ชีื่อ ถนน

คู่ขนาน กาญจนา
ภเิษก (ทล.9) 

ซอย 10 ถนนคู่ขนาน 
กาญจนาภเิษก (ทล.9) 

ซอยบางแค 4 

เน้ือทีด่นิ (ไร-่งาน-ตรว.) 3-0-23 ไร่ หรอื 1,223 
ตร.ว. 

3-0-00 ไร่ หรอื 1,200 
ตร.ว. 

3-0-11 ไร่ หรอื 1,211 ตร.ว. 

รปูแปลงทีด่นิ คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ ตวัแอล 
หน้ากวา้ง x ลกึ (เมตร) 119 x 43 เมตร 50 x 90 เมตร 30 x 112 เมตร 
ระดบัทีด่นิ ถมแลว้ เฉลีย่เสมอ

ระดบัถนนดา้นหน้า 
ถมแลว้ ต ่ากว่าระดบัถนน
ดา้นหน้าประมาณ0.30เมตร 

ถมแลว้ เฉลีย่เสมอระดบัถนน
ดา้นหน้า 

จ านวนดา้นตดิถนน 1 ดา้น 2 ดา้น 2 ดา้น 
ลกัษณะถนน (ผวิจราจร) ลาดยาง ลาดยาง ค.ส.ล. 
ความกวา้ง / เขตทาง 
(เมตร) 

6/8 เมตร 10/12 เมตร 10/12 เมตร 

สาธารณูปโภคทีม่ ี ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์และท่อ
ระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์
และท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์
และท่อระบายน ้า 

ผงัเมอืง ทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่น
น้อย 

ทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 

ขอ้กฏหมายอื่นๆ  - - 
ประโยชน์สงูสดุ โครงการทีอ่ยู่อาศยั

และพาณิชยกรรม 
โครงการทีอ่ยู่อาศยั โครงการทีอ่ยู่อาศยั 

ศกัยภาพการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ราคา - รวม 75,000,000  บาท 

หรอื ตรว. ละ 62,500 บาท 
รวม 54,495,000  บาท 
หรอื ตรว. ละ 45,000 บาท 

เงื่อนไข - เสนอขาย เสนอขาย 
วนัทีท่ราบขอ้มลู - ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2560 
ผูข้าย / ผูใ้หข้อ้มลู - คุณซงิค ์ คุณอ๋อย 
สถานทีต่ดิต่อ / โทรศพัท ์ - โทร. 084-123-1570 โทร. 081-860-8338 
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รายละเอยีด ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 
รปูภาพทีด่นิ  

  
ลกัษณะ
ทรพัยส์นิ 

ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 

ทีต่ัง้ ซอยไมม่ชีื่อ 
ถนนคู่ขนาน 
กาญจนาภเิษก 
(ทล.9) 

ซอย 8 ถนนคูข่นาน กาญจนา
ภเิษก (ทล.9) 

ซอยไมม่ชีื่อ แยกจากซอย 8 ถนนคู่ขนาน
กาญจนาภเิษก (ทล.9) 

เน้ือทีด่นิ (ไร-่
งาน-ตรว.) 

3-0-23 ไร่ หรอื 
1,223 ตร.ว. 

1-1-58 ไร่ หรอื 558 ตร.ว. 7-0-00 ไร่ หรอื 2,800 ตร.ว. 

รปูแปลงทีด่นิ คลา้ย
สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ 

หน้ากวา้ง x ลกึ 
(เมตร) 

119 x 43 เมตร 29 x 67 เมตร 220 x 50 เมตร 

ระดบัทีด่นิ ถมแลว้ เฉลีย่
เสมอระดบัถนน
ดา้นหน้า 

ถมแลว้ ต ่ากว่าระดบัถนน
ดา้นหน้าประมาณ0.30เมตร 

ถมแลว้ ต ่ากว่าระดบัถนนดา้นหน้าประมาณ
0.50เมตร 

จ านวนดา้นตดิ
ถนน 

1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 

ลกัษณะถนน 
(ผวิจราจร) 

ลาดยาง ลาดยาง ค.ส.ล. 

ความกวา้ง / 
เขตทาง (เมตร) 

6/8 เมตร 6/10 เมตร 8/10 เมตร 

สาธารณูปโภคที่
ม ี

ไฟฟ้า 
น ้าประปา 
โทรศพัท ์และ
ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์
ท่อระบายน ้า ไฟฟ้าถนนและ
ทางเทา้ 

ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และท่อระบายน ้า 

ผงัเมอืง ทีอ่ยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

ทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 

ขอ้กฏหมาย
อื่นๆ 

 - - 

ประโยชน์สงูสดุ โครงการทีอ่ยู่
อาศยัและ
พาณิชยกรรม 

โครงการทีอ่ยู่อาศยั โครงการทีอ่ยู่อาศยั 

ศกัยภาพการ
พฒันา 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ราคา - รวม 36,270,000  บาท 
หรอื ตรว. ละ 65,000 บาท 

รวม 126,000,000  บาท 
หรอื ตรว. ละ 45,000 บาท 

เงื่อนไข - เสนอขาย เสนอขาย 
วนัทีท่ราบขอ้มลู - ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2560 
ผูข้าย / ผูใ้ห้
ขอ้มลู 

- คุณพที คุณนิพนธ ์

สถานทีต่ดิต่อ / 
โทรศพัท ์

- โทร. 086-334-4952 โทร. 083-888-3999 

รายละเอยีดวธิปีระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ตารางถ่วงน ้าหนกัของทรพัยส์นิทีด่นิ 
ล าดบั องคป์ระกอบต่างๆทีท่ าการวเิคราะห ์ น ้าหนกั 

ความส าคญั 
(%) 

ทรพัยส์นิ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราห ์
ขอ้มลู
ที1่ 

ขอ้มลู
ที2่ 

ขอ้มลู
ที3่ 

ขอ้มลู
ที4่ 

 ขนาดเน้ือที ่(ตรว.)  1,223 1,200 1,211 558 2,800 
1 สภาพท าเล 15% 6 7 6 6 6 
2 การคมนาคม 15% 5 7 6 5 6 
3 สาธารณูปโภค 15% 6 6 6 7 6 
4 ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ของ

ทีด่นิ 
15% 6 6 6 7 5 

5 ลกัษณะทางกายภาพของทีด่นิ 15% 6 5 6 5 5 
6 ลกัษณะรปูแปลงทีด่นิ 10% 6 6 4 6 6 
7 ขอ้บงัคบัทางกฏหมาย 10% 7 7 7 7 7 
8 สภาพคล่อง 5% 5 5 5 7 4 
 ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกั 100% 5.90 6.20 5.85 6.15 5.70 

 

 

ระดบัคะแนน 
ต ่า พอใช ้ ปานกลาง ด ี ดมีาก 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

ตารางเปรยีบเทยีบราคาทีด่นิ 
ล าดบั องคป์ระกอบ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราห ์

ทรพัยส์นิ ขอ้มลู
ที1่ 

ขอ้มลู
ที2่ 

ขอ้มลู
ที3่ 

ขอ้มลู
ที4่ 

 ขนาดเน้ือที ่(ตรว.) 1,223 1,200 1,211 558 2,800 
1 ราคาเสนอขาย / ตารางวา  62,500 45,000 65,000 45,000 
2 อตัราต่อรอง / สว่นลดราคา (%)  -15% -5% -25% -10% 
3 ราคาสทุธ ิ  53,125 42,750 48,750 40,500 
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 บรษิัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ได้พจิารณารายละเอยีดต่างๆ ของทรพัยส์นิทีน่ ามาประเมนิมูลค่า
ภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิดงักล่าวข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณาประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ประเมิน และข้อมูลราคาตลาดในบริเวณกล้เคียง โดยน ามาเปรียบเทียบในตารางแสดง
ศกัยภาพของทีด่นิบรษิทัฯ โดยใหค้วามเหน็ดงันี้ 

การก าหนดมูลค่าท่ีดิน 

 ทีด่นิโฉนดเลขที ่72763 และ 72764 จ านวน 2 โฉนด 
 เน้ือทีร่วม 3-0-23 ไร่ หรอื 1,223 ตารางวา 
 ประเมนิใหต้ารางวาละ 45,000.- บาท 
 เป็นเงนิ 55,035,000.- บาท 
 

สรุปมลูค่าตลาด ของทรพัยส์นิทีป่ระเมนิไดเ้ป็นเงนิ                        55,035,000.- บาท 

(-หา้สบิหา้ลา้นสามหมื่นหา้พนับาทถว้น-) 

4 ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกั 5.90 6.20 5.85 6.15 5.70 
5 สดัสว่นเปรยีบเทยีบ มลูค่า

เฉลีย่ 
0.95161 1.00855 0.95935 1.03509 

6 ราคาฐาน 45,590 50,554 43,116 46,768 41,921 
7 น ้าหนกัเปรยีบเทยีบ 100% 21% 31% 23% 25% 
8 มลูค่าเปรยีบเทยีบ 45,219 10,616 13,366 10,757 10,480 

 เกณฑม์ลูค่าตลาด 45,000 .-บาทต่อตารางวา 



 

39 
 

บริษทัชาเตอร ์แวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ซอยนาวเีจรญิทรพัย ์แยกจากซอยส านกังาน

ประกนัสงัคม ถนนกาญจนาภเิษก (ทล.9) แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

ค่าพกิดั Lat: 13.705069 Lon: 100.407489 
เอกสารสทิธิท์ีด่นิ โฉนดทีด่นิเลขที ่72763, 72764 จ านวน 2 โฉนด เนื้อที ่

3 – 0 – 23.0 ไร่ (1,223.0 ตารางวา) และโฉนดทีด่นิ
เลขที ่16996, 115446 จ านวน 2 โฉนด เนื้อที ่0 – 0 – 
48.0 ไร่ (48.0 ตารางวา) ไม่พจิารณามลูค่าเน่ืองจาก
สภาพปัจจุบนัใชเ้ป็นทางเขา้ออกทีด่นิแปลงอื่น 

ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 
ภาระผกูพนั ไม่มภีาระผกูพนัใดๆ 
สทิธกิารใชท้างเขา้ – ออก ทางสว่นบุคคลจดภาระจ ายอมแลว้ 
วตัถุประสงคท์ีป่ระเมนิ เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
หลกัเกณฑก์ารประเมนิ เพื่อก าหนดมลูค่า 
วธิกีารประเมนิ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลาด (Market Comparison 

Approach) 
วนัทีป่ระเมนิ 11 ตุลาคม 2560 
มลูค่าตลาดทีป่ระเมนิ 55,035,000.- บาท (-หา้สบิหา้ลา้นสามหมื่นหา้พนับาท

ถว้น) 
ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิ ไม่ม ี
เงื่อนไขและขอ้จ ากดัในการประเมนิ ไม่ม ี
ความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ราคาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ

ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากวธิี
ประเมนิมลูค่าเป็นวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market 
Approach) ค านวนจากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาดทีม่ี
การเสนอขายทีด่นิอยู่ในท าเลเดยีวกนัและมสีภาพ
คลา้ยคลงึกนัมาปรบัใหใ้กลเ้คยีงกนั และใหค้ะแนนถ่วง
น ้าหนกัทีเ่หมาะสม 
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ขอ้มลูตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
จากการส ารวจราคาซือ้ขาย หรอืราคาเสนอซือ้ขายของทรพัยส์นิต่างๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีต่ัง้ทรพัยส์นิที่

ท าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สินอื่นที่สามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียด
โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอยีด ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 
รปูทรพัยส์นิ 

 

 
ลกัษณะทรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 
ทีต่ัง้ ซอยกาญจนาภเิษก 10 ซอยกาญจนาภเิษก 10 
เน้ือทีด่นิ (ไร-่งาน-
ตรว.) 

1-3-30.0 ไร่ (730.0 ตารางวา) 3-0-00.0 ไร่ (1,200.0 ตารางวา) 

รปูแปลงทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
หน้ากวา้ง x ลกึ 
(เมตร) 

หน้า 55.00 ลกึ 53.00 เมตร หน้า 50.00 ลกึ 92.00 เมตร 

ระดบัทีด่นิ ระดบัทีด่นิเสมอถนน ระดบัทีด่นิเสมอถนน 
จ านวนดา้นตดิถนน 1 ดา้น 2 ดา้น 
ลกัษณะถนน (ผวิ
จราจร) 

ถนนคอนกรตี ถนนคอนกรตี 

ความกวา้ง / เขตทาง 
(เมตร) 

กวา้ง 8.00 เมตร เขตทาง 10.00 เมตร กวา้ง 12.00 เมตร เขตทาง 14.00 เมตร 

สาธารณูปโภคทีม่ ี ไฟฟ้า-ประปา-โทรศพัท-์ไฟถนน ไฟฟ้า-ประปา-โทรศพัท-์ไฟถนน 
ผงัเมอืง ทีด่นิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ทีด่นิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 
ขอ้กฏหมายอื่นๆ - - 
ประโยชน์สงูสดุ พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 
ศกัยภาพการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง 
ราคา 55,000 บาท/ตารางวา 62,500 บาท/ตารางวา 
เงื่อนไข ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วนั / เดอืน / ปี ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 
ผูข้าย / ผูใ้หข้อ้มลู คุณธรีพนัธ ์ คุณปิง 
สถานทีต่ดิต่อ / 
โทรศพัท ์

081-911-5399, 083-607-6723 084-123-1570 
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รายละเอยีด ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 
รปูทรพัยส์นิ 

  
ลกัษณะทรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 
ทีต่ัง้ ซอยกาญจนาภเิษก 8 ซอยกาญจนาภเิษก 8 
เน้ือทีด่นิ (ไร-่งาน-
ตรว.) 

0-1-93.0 ไร่ (193.0 ตารางวา) 1-0-58.0 ไร่ (558.0 ตารางวา) 

รปูแปลงทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
หน้ากวา้ง x ลกึ 
(เมตร) 

หน้า 42.00 ลกึ 18.00 เมตร หน้า 30.00 ลกึ 70.00 เมตร 

ระดบัทีด่นิ ระดบัทีด่นิเสมอถนน ต ่ากว่าถนน 0.20 เมตร 
จ านวนดา้นตดิถนน 1 ดา้น 1 ดา้น 
ลกัษณะถนน (ผวิ
จราจร) 

ถนนคอนกรตี ถนนคอนกรตี 

ความกวา้ง / เขตทาง 
(เมตร) 

กวา้ง 6.00 เมตร เขตทาง 8.00 เมตร กวา้ง 8.00 เมตร เขตทาง 12.00 เมตร 

สาธารณูปโภคทีม่ ี ไฟฟ้า-ประปา-โทรศพัท-์ไฟถนน ไฟฟ้า-ประปา-โทรศพัท-์ไฟถนน 
ผงัเมอืง ทีด่นิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ทีด่นิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 
ขอ้กฏหมายอื่นๆ - - 
ประโยชน์สงูสดุ พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 
ศกัยภาพการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง 
ราคา 51,813 บาท/ตารางวา 65,000 บาท/ตารางวา 
เงื่อนไข ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วนั / เดอืน / ปี ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 
ผูข้าย / ผูใ้หข้อ้มลู คุณหมวย คุณพดั 
สถานทีต่ดิต่อ / 
โทรศพัท ์

089-766-7191 087-696-5738, 088-216-1916 
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รายละเอยีด ขอ้มลูที ่5 ขอ้มลูที ่6 
รปูทรพัยส์นิ 

 

 
ลกัษณะทรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 
ทีต่ัง้ ซอยกาญจนาภเิษก 5 ซอยส านกังานประกนัสงัคม 
เน้ือทีด่นิ (ไร-่งาน-
ตรว.) 

2-1-52.0 ไร่ (952.0 ตารางวา) 0-0-71.0 ไร่ (71.0 ตารางวา) 

รปูแปลงทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
หน้ากวา้ง x ลกึ 
(เมตร) 

หน้า 300.00 ลกึ 50.00 เมตร หน้า 16.00 ลกึ 18.00 เมตร 

ระดบัทีด่นิ ระดบัทีด่นิเสมอถนน ระดบัทีด่นิเสมอถนน 
จ านวนดา้นตดิถนน 1 ดา้น 2 ดา้น 
ลกัษณะถนน (ผวิ
จราจร) 

ถนนคอนกรตี ถนนคอนกรตี 

ความกวา้ง / เขตทาง 
(เมตร) 

กวา้ง 6.00 เมตร เขตทาง 8.00 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร เขตทาง 10.00 เมตร 

สาธารณูปโภคทีม่ ี ไฟฟ้า-ประปา-โทรศพัท-์ไฟถนน ไฟฟ้า-ประปา-โทรศพัท-์ไฟถนน 
ผงัเมอืง ทีด่นิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ทีด่นิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 
ขอ้กฏหมายอื่นๆ - - 
ประโยชน์สงูสดุ พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 
ศกัยภาพการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง 
ราคา 50,000 บาท/ตารางวา 84,507 บาท/ตารางวา 
เงื่อนไข ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วนั / เดอืน / ปี ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 
ผูข้าย / ผูใ้หข้อ้มลู คุณเหลอื เจา้ของ 
สถานทีต่ดิต่อ / 
โทรศพัท ์

081-927-4914, 081-789-3357 085-991-4051, 080-053-9789 
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การพจิารณาปรบัแกปั้จจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ ทีด่นิเปล่า-โดยวธิเีปรยีบเทยีบตลาด(Market 
Approach) แสดงไดด้งันี้ 

หวัข้อ รายละเอียด ข้อมลูตลาดเปรียบเทียบ ทรพัยสิ์นท่ี
ประเมิน
มลูค่า 

(1) (2) (3) 

ขอ้มลูทีด่นิ เนื้อทีด่นิ (ตร.ว.) 730.0 1,200.0 193.0 1,223.0 
หกัเนื้อทีด่นิถูกรอนสทิธ ิหรอืตกเป็นทางฯ     
คงเหลอื เนื้อทีด่นิประมาณ (ตร.ว.) 730.0 1,200.0 193.0 1,223.0 
- หน้ากวา้ง (เมตร) 55.0 50.0 42.0 117.5 
- สดัส่วน: หน้ากวา้ง/ ความลกึ (เท่า) 1.04 0.52 2.28 2.82 
ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.) 55,000.0 62,500.0 51,813.0 ? 
ราคาต่อรอง (%) -10.00% -10.00% -10.00% ? 
เป็นเงนิ (บาท) -5,500 -6,250 -5,181  
ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท) 49,500 56,250 46,632 ? 

 

การเปรียบเทียบให้ค่าคะแนนคณุภาพถ่วงน ้าหนัก  
หวัข้อ รายละเอียด น ้าหนัก 

(%) 
ข้อมลูตลาดเปรียบเทียบ ทรพัยสิ์นท่ี

ประเมิน
มลูค่า 

(1) (2) (3) 

ท าเลทีต่ ัง้ ท าเลทีต่ ัง้ทัว่ไป 15 7 8 7 6 
สภาพแวดลอ้ม 15 7 8 7 6 

ลกัษณะกายภาพ เนื้อทีด่นิ 10 7 8 6 8 
รปูร่างทีด่นิ 0 7 7 7 7 
หน้ากวา้งxความลกึ 15 6 6 6 8 
ระดบัทีด่นิ 0 7 7 7 7 

สาธารณูปโภค ถนนผ่านหน้าทีด่นิ 15 7 8 6 4 
สทิธกิารใชท้าง 10 7 7 7 6 
ไฟฟ้า 0 7 7 7 7 
น ้าใช ้ 0 7 7 7 7 

การใชป้ระโยชน์
สงูสุด/ขอ้จ ากดั 

ความเหมาะสม 10 7 8 6 6 
สภาพคล่อง 10 7 8 6 6 
ขอ้จ ากดัทางกฏหมาย 0 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการถ่วงน ้าหนกั 100 685 760 640 620 
สดัส่วนคะแนนเทยีบกบัทรพัยส์นิ 0.9051 0.8158 0.9688 1.0000 
ราคาทีไ่ดป้รบัแกแ้ลว้ 44,803 45,888 45,174 ???? 
            สตูรค านวนทางคณติศาสตร ์(IF, ABS) 65 140 20 225 
            สดัส่วน 0.2889 0.6222 0.0889 1.0000 
            Inverse 3.4615 1.6071 11.2500 16.3187 
การใหค้ะแนนถ่วงน ้าหนกั 21.21% 9.85% 68.94% 1.00 
มลูค่าจากการใหน้ ้าหนกั 9,504 4,519 31,143 45,166 
มลูค่าประเมนิตารางวาละ (ปัดเศษ) 45,500 
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การให้ระดบัคะแนน 
ความหมาย ต ่า พอใช ้ ปานกลาง ด ี ดมีาก 
ระดบัคะแนน 1 ถงึ 2 3 ถงึ 4 5 ถงึ 6 7 ถงึ 8 9 ถงึ 10 

บรษิัท ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ได้พจิารณารายละเอยีดต่างๆ ของทรพัย์สนิที่น ามาประเมนิ
มูลค่าภายใต้หลกัเกณฑใ์นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อน ามาพจิารณาประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ทีม่ี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ประเมิน และข้อมูลราคาตลาดในบริเวณกล้เคียง โดยน ามาเปรียบเทียบในตารางแสดง
ศกัยภาพของทีด่นิบรษิทัฯ โดยใหค้วามเหน็ดงันี้ 

การก าหนดมูลค่าท่ีดิน 

 ทีด่นิโฉนดเลขที ่72763 และ 72764 จ านวน 2 โฉนด 
 เน้ือทีร่วม 3-0-23 ไร่ หรอื 1,223 ตารางวา 
 ประเมนิใหต้ารางวาละ 45,000.- บาท 
 เป็นเงนิ 55,035,000.- บาท 
 

สรุปมลูค่าตลาด ของทรพัยส์นิทีป่ระเมนิไดเ้ป็นเงนิ   55,035,000.- บาท (-หา้สบิหา้ลา้นสามหมืน่หา้พนับาทถว้น-) 
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เอกสารแนบ 2 ภาพตลาด โซนเพชรเกษมบางแค บริเวณท่ีดิน บริษทัทาคนิู กรุป๊ จ ากดั 

ถนนเพชรเกษม กาญจนาภเิษก รศัม ี5-10 กม. 
ขอ้ก าหนดในการใชท้ าการรวบรวมขอ้มลู 
1. ขอ้มลูอา้งองิตัง้แต่แนวถนนเพชรเกษมลงมาถงึแนวถนนเอกชยั  
เน่ืองจากการคาดการณ์ถงึกลุ่มลกูคา้ทีท่ างานในเมอืงเป็นหลกั 

2. เป็นโครงการระดบัราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัทีจ่ะพฒันา 
3. เป็นโครงการทีพ่ฒันาโดยบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์

หมายเหตุ บรเิวณแนวถนนกาญจนาภเิษกตัง้แต่วงแหวนเพชรเกษมขึน้ไป มโีครงการ GRANADA ของ SC ASSET 
เปิดขายราคา 30-60 ลา้นบาท ซึง่เกนิจากทีเ่ราจะพฒันา และตอนนี้เหลอืเฉพาะสนิคา้ตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไปเท่านัน้ 
ในสว่นโครงการอื่นทีม่เีป็น Brand Local 

 

  

ทีต่ัง้ของทาคนูิ แลนด ์
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โครงการโดยรอบทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์เฉพาะสนิคา้ระดบัใกลเ้คยีงกบัทีจ่ะพฒันา 

 

รายช่ือโครงการโดยรอบท่ีดินของทาคนิู แลนด ์เฉพาะสินค้าระดบัใกล้เคียง (อยู่ระหวา่งขาย) 
บา้นเดีย่ว 
1A ลดัดารมย ์Elegance สาทร-วงแหวน เริม่ 19 ลา้นบาท 
3A Grand Bangkok Boulevard สาทร-กลัปพฤกษ ์
5A The City สาทร-ราชพฤกษ์ เริม่ 9 ลา้นบาท 
ทาวน์โฮม 
1B The Exclusive สาทร-กลัปพฤกษ์ เริม่ 3.XX ลา้นบาท 
3B J-Grand สาทร-กลัปพฤกษ์ เริม่ 4.XX ลา้นบาท 
5B Six Nature กลัปพฤกษ์-เอกชยั เริม่ 5.19 ลา้นบาท 
8B Casa city สาทร-กลัปพฤกษ์-สาทร เริม่ 3.39 ลา้นบาท 

 

 
ทีต่ัง้ของทาคนูิ แลนด ์
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รายช่ือโครงการโดยรอบท่ีดินของทาคนิู แลนด ์เฉพาะสินค้าระดบัใกล้เคียง (ปิดการขาย) 
บา้นเดีย่ว 
2A มณัฑนา กลัปพฤกษ์-วงแหวน 7-15 ลา้นบาท 
4A The Plant บางแค 5-7 ลา้นบาท 
6A The Palazzo สาทร เริม่ 13 ลา้นบาท 
7A Golden Legend สาทร เริม่ 18.9-35 ลา้นบาท 
8A ปรญิญดา วงแหวน-สาทร 
9A บา้นปรญิสริ ิกาญจนาภเิษก-เอกชยั เริม่ 6 ลา้นบาท 
ทาวน์โฮม 
2B Six Nature กลัปพฤกษ์ เริม่ 3.5 ลา้นบาท 
4B The Connect up3 วงแหวน-บางแค เริม่ 3.5 ลา้นบาท 
6B บา้นกลางเมอืง กลัปพฤกษ์ เริม่ 4.XX ลา้นบาท 
7B Gusto สาทร-ตากสนิ 
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เอกสารแนบ 3 แผนผงัโครงการ 
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เอกสารแนบ 4 แผนผงัท่ีดินทาคนิู แลนด ์และท่ีดินของนางสาวนิตา และ นายฐากรู ตรีวีรานุวฒัน์ 

 

  

 

1 ทีด่นิของคุณฐากรู ตรวีรีานุวฒัน์ 

2 ทีด่นิของคุณนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 

3 ทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์

4 ทีด่นิของทาคนูิ (ประเทศไทย) 

5 ทีด่นิของทาคนูิ (ประเทศไทย) (ก าลงัจะขายใหท้าคนูิ แลนด)์  

6 ทีด่นิของทาคนูิ (ประเทศไทย) (จดภาระจ ายอมใหท้าคนูิ แลนดใ์ชท้าง) 

7 ทีด่นิของคุณนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ (จดภาระจ ายอมใหท้าคนูิ แลนดใ์ชท้าง) 

8 ทีด่นิของทาคนูิ (ประเทศไทย) ทีส่ามารถน ามาท าเป็นทางเขา้ออกโครงการได ้
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เอกสารแนบ 5 สรปุสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

รา่งสญัญาระหว่างทาคนิู แลนด ์และ นางสาว นิตา ตรีวีรานุวฒัน์ 

ชื่อสญัญา สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ 
คู่สญัญา นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ (ผูข้าย) 

บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์(ผูซ้ือ้) 
สาระส าคญัของสญัญา 1. ผูข้ายตกลงจะขาย และผูซ้ือ้ตกลงจะซือ้ทีด่นิรวม 1 แปลง หมายเลขแผนผงัที ่1 

ดงัปรากฏตามแผนผงัท้ายสญัญานี้ เลขที่โฉนด 72763 เนื้อที่ตามโฉนด 1 ไร่ 2 
งาน 6 ตารางวา ซึ่งอยู่ที่ต าบลบางแค (หลักสอง) อ าเภอภาษีเจริญ จังหวดั 
กรุงเทพมหานคร  ในราคารวมทัง้สิน้ 21,750,000 บาท   

2. ผูข้ายสญัญาว่าจะโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายกนัตามสญัญาน้ี ณ ส านกังาน
ทีด่นิทีท่ีด่นิตัง้อยู่ในเขตใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยผูซ้ือ้ตกลงจะช าระ
ราคาทีด่นิตามขอ้ 1. เตม็จ านวนในวนัทีโ่อนกรรมสทิธิ ์

3. ผูข้ายตกลงจะจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหท้ีด่นิโฉนดเลขที ่16996 และโฉนดเลขที ่
115446 ต าบลบางแค (หลกัสอง) อ าเภอภาษเีจริญ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ซึง่
เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้าย ตกเป็นภารยทรพัยส์ าหรบัเป็นทางเขา้ – ออก และเพื่อ
การด าเนินการเกีย่วกบัสาธารณูปโภคและการสือ่สาร ใหก้บัทีด่นิของผูซ้ือ้ ภายใน
วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิต์ามขอ้ 6 

4. โดยเหตุทีก่ารซือ้ขายในครัง้นี้เป็นการขายเหมายกแปลง หากปรากฏในภายหลงั
ว่าทีด่นิตามสญัญานี้มเีนื้อทีข่าดตกบกพร่อง หรอืล ้าจ านวนไปกว่าทีร่ะบุไวใ้นขอ้  
1  แมจ้ะเป็นจ านวนเท่าใดกต็าม ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลง ต่างไม่ตดิใจเรยีกรอ้งเงนิ
คนืหรอืเงนิเพิม่ต่อกนั 

5. ค่าภาษอีากร  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิตามสญัญานี้ ผูข้ายจะเป็นผูร้บัภาระเองทัง้สิน้ 

6. กรณีทีผู่ข้ายไม่โอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิภายในก าหนดเวลา ใหถ้อืว่าสญัญาน้ีสิน้สดุ
ทนัท ี โดยทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายไม่ตดิใจเรยีกรอ้งสิง่ใดต่อกนั 

ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวนัน้มคีวามเป็นธรรม โดยราคาซือ้
ขายต ่ากว่าราคาประเมนิโดยผู้ประเมินที่ได้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. อกีทัง้
ผูข้ายยงัตกลงจดภาระจ ายอมใหผู้ซ้ือ้ผ่านเขา้ออก ในทีด่นิตามโฉนดเลขที ่16996 และ
โฉนดเลขที ่115446 ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้ายดว้ย  
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สญัญาระหว่างทาคนิู แลนด ์และ นายฐากรู ตรีวีรานุวฒัน์ 

ชื่อสญัญา สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ 
คู่สญัญา นายฐากรู  ตรวีรีานุวฒัน์ (ผูข้าย) 

บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์(ผูซ้ือ้) 
สาระส าคญัของสญัญา 1. ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อที่ดนิรวม 1 แปลง หมายเลขแผนผงัที่ 1 ดงั

ปรากฏตามแผนผงัทา้ยสญัญานี้ เลขทีโ่ฉนด 72764  เน้ือทีต่ามโฉนด 1 ไร่ 2 งาน 
17 ตารางวา ซึ่งอยู่ที่ต าบลบางแค (หลักสอง) อ าเภอภาษีเจริญ จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร  ในราคารวมทัง้สิน้ 19,800,000 บาท 

2. ผูข้ายสญัญาว่าจะโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายกนัตามสญัญาน้ี ณ ส านกังาน
ทีด่นิทีท่ีด่นิตัง้อยู่ในเขตใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยผูซ้ือ้ตกลงจะช าระ
ราคาทีด่นิตามขอ้ 1. เตม็จ านวนในวนัทีโ่อนกรรมสทิธิ ์

3. โดยเหตุทีก่ารซือ้ขายในครัง้นี้เป็นการขายเหมายกแปลง หากปรากฏในภายหลงั
ว่าทีด่นิตามสญัญานี้มเีนื้อทีข่าดตกบกพร่อง หรอืล ้าจ านวนไปกว่าทีร่ะบุไวใ้นขอ้  
1  แมจ้ะเป็นจ านวนเท่าใดกต็าม ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลง ต่างไม่ตดิใจเรยีกรอ้งเงนิ
คนืหรอืเงนิเพิม่ต่อกนั 

4. ค่าภาษอีากร  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิตามสญัญานี้ ผูข้ายจะเป็นผูร้บัภาระเองทัง้สิน้ 

5. กรณีทีผู่ข้ายไม่โอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิภายในก าหนดเวลา ใหถ้อืว่าสญัญาน้ีสิน้สดุ
ทนัท ี โดยทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายไม่ตดิใจเรยีกรอ้งสิง่ใดต่อกนั 

ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวนัน้มคีวามเป็นธรรม โดยราคาซือ้
ขายต ่ากว่าราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  
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เอกสารแนบ 6 สรปุรา่งสญัญาซ้ือขายหุ้น 

ชื่อสญัญา สญัญาซือ้ขายหุน้ 
คู่สญัญา บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ผูข้าย) 

บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ผูซ้ือ้) 
สาระส าคญัของสญัญา 1. ผู้ซื้อและผู้ขายประสงค์ที่จะร่วมกันด าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทบา้นจดัสรรในทีด่นิของทาคนูิ แลนด ์(บรษิทั) ทีจ่ะพฒันาต่อไปในอนาคต
ภายหลงัทีผู่ซ้ือ้เขา้ร่วมทุนในบรษิทัตามสญัญานี้ 

2.  ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อหุ้นที่ซื้อขาย 
รวมถึงสทิธทิัง้หลายทัง้ปวงในหุ้นที่ซื้อขายนัน้ โดยปราศจากภาระติดพนั หรอื
สทิธอิื่นใดทีบุ่คคลภายนอกมอียู่เหนือหุน้ทีซ่ือ้ขายหรอืการฟ้องรอ้งใดๆ ทีอ่าจเป็น
เหตุใหต้อ้งถูกบงัคบัใหจ้ าหน่ายจา่ยโอน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นใหแ้ก่บุคคล
ใดๆ  

3. เงื่อนไขบงัคบัก่อน 
      การซือ้ขายหุน้ทีซ่ือ้ขายอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนดงัต่อไปนี้ 

• ผู้ซื้อและที่ปรึกษาของผู้ซื้อได้เขา้ท าการตรวจสอบสถานะและกิจการของ
บรษิทั และผลการตรวจสอบเป็นทีพ่อใจของผูซ้ือ้ 

• ราคาประเมนิของทีด่นิจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 165,000,000 บาท 
• ผูซ้ือ้ไดเ้ขา้ท าสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholders Agreement) กบัผูข้าย 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผูซ้ือ้(ถ้าจ าเป็น) มมีติ

อนุมตัใิหผู้ซ้ือ้เขา้ร่วมลงทุนในบรษิทัและลงนามในสญัญาฉบบันี้ สญัญาผูถ้อื
หุน้ และสญัญาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของผูข้าย มมีติอนุมตัใิห้
ผูข้ายท าการขายหุน้ทีซ่ือ้ขายใหก้บัผูซ้ือ้ และลงนามในสญัญาฉบบันี้ สญัญา
ผูถ้อืหุน้ และสญัญาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพยีง) อนุมตัิ
ใหบ้รษิทัท าการซือ้ทีด่นิกรรมการในราคาไม่เกนิ 51,000,000 บาท อนุมตัใิห้
ผูข้ายท าการจองซือ้และช าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุน รวมทัง้การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ
ด าเนินการอื่นๆ ตามสญัญาฉบบันี้ และสญัญาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ ผูข้าย
จะตอ้งเขา้ร่วมประชุม และลงมตอินุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าวดว้ย 
▪ การเพิม่ทุน การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูข้าย 
▪ การแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธใินเรื่องชื่อของบรษิทัโดยเปลี่ยนชื่อของ

บรษิทัเป็น [•]  
▪ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัตามแบบทีคู่่สญัญาตกลงกนัในสญัญาผูถ้อื

หุน้ 
▪ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ 
▪ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชี

ธนาคารของบรษิทัทุกบญัชเีพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ 
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• บรษิทัไดท้ าการขายคอนโดมเินียม และไดร้บัเงนิค่าซือ้ขายจ านวน [•] บาท
เรยีบร้อยแลว้โดยบรษิทัไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ต่อผู้ที่ซื้อคอนโดมเินียม และ
ต่อบุคคลใด 

• บริษัทได้ท าการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินกรรมการ ในราคาไม่เกิน 
51,000,000 บาท เรยีบรอ้ยแลว้และบรษิทัไม่มกีารผูกพนัใดๆ ต่อกรรมการ
ท่านดงักล่าว 

• นับตัง้แต่วนัที่ลงนามในสญัญานี้จนถึงวนัโอนหุ้น จะต้องไม่มเีหตุการณ์ทีม่ี
ผลกระทบต่อฐานะการเงิน โอกาสทางธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจของ
บรษิทัทีร่า้ยแรงเกดิขึน้ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการมคีดคีวาม หรอืการ
ด าเนินการตามกฎหมายที่ส าคญั มีผู้คดัค้านหรือโต้แย้งกรรมสทิธิก์ารถือ
สทิธคิรอบครองในที่ดนิโครงการ มเีหตุการณ์อื่นใดเกดิขึน้ ท าให้บรษิัทไม่
สามารถเบกิถอนหรอืใชว้งเงนิเพื่อพฒันาโครงการได ้ใบอนุญาตทีส่ าคญัถูก
เพกิถอน ตลอดจนเหตุการณ์อื่นๆ ซึง่มนียัส าคญัต่อผูซ้ือ้ 

3 วนัโอนหุน้ 
• ภายใต้เงื่อนไขว่า เงื่อนไขบงัคบัก่อนไดด้ าเนินการเสรจ็สมบูรณ์ การโอนหุ้น

ทีซ่ือ้ขายจะด าเนินการ ณ วนัที ่[•]  
4 ราคาซือ้ขายหุน้ทีซ่ือ้ขาย 

• ราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสญัญานี้ คือ ราคาหุ้นละ 110 บาท คิดเป็น
ราคาซือ้ขายหุน้ทีซ่ือ้ขายทัง้สิน้ 84,150,000 บาท 

5 ภาระหน้าทีอ่ื่นหลงัจากวนัโอนหุน้ 
• ผูข้ายตกลงทีจ่ะด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการของบรษิทัภายใน 30 วนั

นบัจากวนัโอนหุน้ 
• นับแต่วนัทีล่งนามในสญัญานี้จนครบก าหนด 2 ปี ผูข้ายตกลงทีจ่ะไม่ด าเนิน

ธุรกจิหรอืกระท าการใดๆ(ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม) ทีจ่ะเป็นการแขง่ขนักบั
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัและของผูซ้ือ้ 

 
ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าสญัญาดงักล่าวมคีวามเป็นธรรม และเงื่อนไขบงัคบัก่อนทุก

ขอ้ตามสญัญามคีวามเป็นไปไดท้ี่จะเสรจ็สิน้ โดยมขีอ้สงัเกตว่า เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่
ระบุว่าราคาประเมนิของทีด่นิจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 165,000,000 บาท 
บรษิทัฯ เคยจา้งผูป้ระเมนิ ประเมนิทีด่นิไดม้ลูค่ารวมซึง่เป็นมลูค่าทีส่งูกว่า 
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เอกสารแนบ 7 สรปุรา่งสญัญาผูถ้ือหุ้น 

ชื่อสญัญา สญัญาผูถ้อืหุน้ของทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
คู่สญัญา บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ผูข้าย) 

บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ผูซ้ือ้) 
สาระส าคญัของสญัญา 1 คู่สญัญาทุกฝ่ายมีความประสงค์ที่จะท าสญัญาฉบบันี้ขึ้นเพื่อก าหนดสิทธิและ

หน้าทีร่ะหว่างกนัในระหว่างทีคู่่สญัญายงัคงถอืหุน้อยู่ในบรษิทั 
2 เงื่อนไขบงัคบัก่อน 

• สญัญาฉบบันี้จะมผีลใชบ้งัดบัโดยทนัท ีเมื่อการโอนหุน้และช าระค่าหุน้ตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ครบถว้นในวนัโอนหุน้ 

• หากเงื่อนไขในขอ้ 2.1 ไม่ส าเรจ็ตามทีก่ าหนดและไม่ไดม้กีารขยายระยะเวลา
ออกไป คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธหิรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี้ 
(กล่าวคอื คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถเรยีกรอ้งให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งรบั
ผิดในค่าใช้จ่าย ค่าเสยีหาย เงินทดแทน หรือเงินอื่นใด) เว้นแต่ข้อ 8.2 ที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ ลงวนัที ่[•]  

3 (เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงที่จะขยายธุรกจิของบรษิัท และ/หรอืด าเนินการพฒันา
และขายอสงัหาริมทรพัย์ในที่ดินอื่นใดของบริษัทต่อไปหลงัเสร็จสิ้นโครงการ) 
บรษิทัจะด าเนินธุรกจิเพยีงอย่างเดยีวคอืการด าเนินการตามโครงการ 

4 นบัตัง้แต่วนัโอนหุน้เป็นตน้ไป สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัจะเป็นดงัต่อไปนี้ 
• หุ้นกลุ่มก.ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวนร้อยละ51ของจ านวนหุน้

ของบรษิทั หมายเลขหุน้ [•] ถงึ [•] ซึง่ถอืโดยธนาสริ ิกรุ๊ป 
• หุน้กลุ่มข.ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้

ของบรษิทั หมายเลขหุน้ [•] ถงึ [•] ซึง่ถอืโดยบรษิทัฯ 
ทัง้นี้หากมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.และผู้ถอื
หุน้กลุ่ม ข. ตกลงจะเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

5 กรรมการของบรษิทั ให้มจี านวนทัง้สิน้ 5 คน ประกอบดว้ยตวัแทนจากคู่สญัญา
แต่ละฝ่ายดงันี้  

• ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. จ านวน 3 คน (“กรรมการธนาสริ ิกรุ๊ป”) 
• ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. จ านวน 2 คน (“กรรมการบรษิทัฯ”) 

6 การบริหารกิจการของบริษัทจะกระท าโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committees หรือEx-Com) ภาย ใ ต้ ก า รมอบหมายและก า กับ ดู แ ลของ
คณะกรรมการ 

7 การประชุมคณะกรรมการของบรษิัทต้องจดัใหม้ขีึน้เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.และผู้ถือหุน้กลุ่ม ข.ตกลงจะด าเนินการให้กรรมการที่
เป็นตวัแทนของฝ่ายตนจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ภายใน 30 วนันับแต่
วนัโอนหุน้เพื่อก าหนดและอนุมตัเิรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการบรหิารงานของบรษิทั
และการด าเนินโครงการ 
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8 การประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทต้องจดัใหม้ขีึน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืตามที่
คณะกรรมการจะพจิารณาเหน็สมควร โดยการประชุมผู้ถอืหุน้ทุกครัง้ใหจ้ดัใหม้ี
ขึน้ ณ ส านกังานของบรษิทั เวน้แต่ประธานกรรมการเหน็สมควรเป็นประการอื่น 

9 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ าน า ก่อให้เกิดภาระติดพนัหรือน าหุ้นของ
บรษิทัไปเป็นหลกัประกนัใด ๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหุน้กลุ่มอื่น
ก่อน 

10 ภาระหน้าทีคู่่สญัญา 
• ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงที่จะให้ความร่วมมือ

ระหว่างกนัเพื่อก่อให้เกดิการบรหิารจดัการที่ด ีด้วยความโปร่งใส 
และด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกันอย่างซื่อสตัย์สุจริต และชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส าคญั 

• คู่สญัญาตกลงว่าบรษิัทจะต้องท าการแต่งตัง้นิติบุคคลตามที่คณะ
กรรมการบรหิารมมีติแต่งตัง้ให้เป็นผู้บรหิารโครงการ (“ผู้บรหิาร
โครงการ”) เพื่อท าหน้าทีใ่นการบรหิารโครงการในเรื่องต่างๆ ทีร่ะบุ
ไว ้โดยมคี่าตอบแทนผูบ้รหิารโครงการ ดงันี้ 

o ค่าตอบแทนการบริหารในอัตราคงที่ไม่เกินเดือนละ 
50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่นใด) เริม่
ช าระตัง้แต่เดือนที่มีการโอนหุ้นจนถึงเดือนที่มีการโอน
บา้นหลงัแรก แต่ทัง้นี้ไม่เกนิ 15 เดอืน นบัแต่เดอืนทีม่กีาร
โอนหุน้ 

o ค่าตอบแทนการบรหิารร้อยละ 3 ของมูลค่าบา้นทีโ่อนใน
แต่ละเดอืน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่นใด) ช าระ
เป็นรายไตรมาส ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัจากสิน้ไตร
มาสนัน้ๆ โดยก าหนดใหข้ายใหห้มดภายใน 4 ปี นับจาก
วนัทีเ่ริม่พฒันาโครงการ 

• คู่สญัญาตกลงว่าบรษิัทจะต้องท าการส ารองเงนิสดส่วนหนึ่งอย่าง
น้อย 40,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของโครงการ 
โดยคู่สญัญาจะตอ้งใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดย 
"ผูบ้รหิารโครงการ" จะแจง้สถานะจ านวนเงนิทีต่อ้งใชห้มุนเวยีนให ้
Ex-Com รบัทราบ โดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้คู่สญัญาในอตัรา 
MLR-0.5% (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ธนาคาร กรุงเทพ 
(มหาชน) จ ากดั) โดยการช าระคนืเงนิกูย้มื จะช าระคนืเมื่อบรษิทัมี
กระแสเงนิสดคงเหลอือย่างน้อย 10 ลา้นบาทขึน้ไป และ "ผูบ้รหิาร
โครงการ" เหน็ควรว่าสามารถช าระคนืโดยไม่กระทบกระแสเงนิสด
ในการใชบ้รหิารโครงการ  

11 เงินที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ (นอกเหนือจากเงินทุนหมุนเวียนตามข้อ
ขา้งตน้) จะมาจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ หากสถาบนัการเงนิดงักล่าว
ก าหนดใหม้กีารค ้าประเงนิกูย้มืดงักล่าวโดยผูถ้อืหุน้ คู่สญัญาตกลงทีจ่ะใหก้ารค ้า
ประกันเงินกู้โครงการร่วมกันตามสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทจะต้องช าระ
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ค่าตอบแทนในการด าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ค ้าประกนัในอตัราร้อย
ละ 1.5 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ตามมลูค่าวงเงนิสนิเชื่อคงเหลอื ณ ตน้ปีของ
แต่ละปี 

12 ทาคูนิ กรุ๊ป รบัทราบและตกลงว่า แบบบา้นทีใ่ชใ้นโครงการและฐานขอ้มูลลูกค้า
เป็นกรรมสทิธิข์องธนาสริิ กรุ๊ป และ/หรือบริษัทในเครือของธนาสริิ กรุ๊ป และ
ยนิยอมทีจ่ะด าเนินการใหบ้รษิทัไม่คดัค้าน หรอืโต้แยง้สทิธขิองธนาสริ ิกรุ๊ปและ/
หรอืบรษิทัในเครอืของธนาสริ ิกรุ๊ป ในเรื่องดงักล่าวแต่ประการใด รวมทัง้ตกลงที่
จะรกัษาความลบัและไม่น าไปใชซ้ึ่งขอ้มูลดงักล่าวเพื่อบรษิทัในเครอืของ ทาคูนิ 
กรุ๊ป ทัง้นี้ใหน้ าขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบัมาใชบ้งัคบั 

13 คู่สญัญาตกลงว่าผู้สอบบญัชีของบริษัทจะเป็นคนเดียวกันกับผู้สอบบญัชีของ
บรษิทัในกลุ่มธนาสริ ิอย่างไรกต็ามคู่สญัญารบัทราบว่าในปีแรกหลงัการโอนหุ้น 
ผู้สอบบญัชีเก่าของบริษัทซึ่งคือบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั (“PWC”)  อาจต้องเขา้มาดูข้อมูลเพื่อจดัเตรยีมงบการเงนิของบรษิัทก่อน
วนัโอนหุ้น ในการนี้ คู่สญัญาตกลงที่จะให้ขอ้มูลเท่าที่จ าเป็นในการด าเนินการ
ดงักล่าวแก่ PWC 

14 เมื่อเกดิกรณีทีห่าขอ้ยุตไิม่ไดภ้ายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขขอ้ใดในสญัญาฉบบันี้ 
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดทีี่สุดที่จะหาขอ้ยุติร่วมกนั 
เช่น สง่ตวัแทนของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเขา้ท าการเจรจาหารอืเพื่อหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ เป็นต้น ทัง้นี้  ในกรณีที่คู่ส ัญญาไม่สามารถหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อใหไ้ดข้อ้ยุตไิดภ้ายในระยะเวลา 30 วนั (หรอืภายในเวลาอื่น
ที่คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนั) (“ระยะเวลาหาขอ้ยุติ”)คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ
เสนอซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิทั (มใิช่เพยีงบางส่วน) ทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งถอือยู่ได ้
(“ผูซ้ือ้หุน้”) โดยจะตอ้งใหร้ะยะเวลาในการตอบรบัขอ้เสนอดงักล่าวเป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 วนั หากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตอบรบัขอ้เสนอตกลงขายหุน้ของตนใหแ้กผู่้
ถอืหุน้ใหผู้ซ้ือ้หุน้ช าระราคาซื้อขายหุน้ครัง้เดยีวภายใน 10 วนัทีคู่่สญัญาอกีฝ่าย
ตกลงรบัขอ้เสนอ และผู้ถือหุน้ทีจ่ะขายหุน้จะต้องส่งมอบตราสารการโอนหุน้ ใบ
หุ้นที่แสดงสทิธขิองหุ้นที่ซื้อขาย และหนังสอืลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บุคคล ซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการโดยผูถ้อืหุน้ทีจ่ะขายหุน้ ในทนัททีีม่ ี
การช าระราคาซือ้ขายหุน้ดว้ย 

 
ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าสญัญาดงักล่าวมคีวามเป็นธรรม ทัง้นี้ทีป่รกึษาฯ มขีอ้สงัเกต

ว่าในสญัญายงัไม่ไดร้ะบุจ านวนคณะกรรมการบรหิาร และจ านวนตวัแทนจากคู่สญัญา
แต่ละฝ่าย อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรหิารจะประกอบไปด้วยตวัแทนจากทัง้ 2 
ฝ่าย และที่ปรกึษาเหน็ว่า การจ่ายค่าตอบแทนการบรหิารตามมูลค่าบ้านที่โอนเป็น
ผลดต่ีอบรษิทัฯ เน่ืองจากหากขายบา้นไม่ได ้จะไม่ตอ้งจ่ายเงนิในสว่นนี้ 
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