หนังสื อเชิญประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้วย

สารบัญ
หน้ าที่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2 / 2561

1

สิ่งที่ส่งมาด้ วยพร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2 / 2561
เอกสารแนบ 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการเข้ าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ของ บริ ษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด
เอกสารแนบ 3 รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อที่ดินจาก
บุคคลเกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 4 ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่งเพื่อรับการมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ขันตอนการลงทะเบี
้
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8 แผนที่ตงการจั
ั้
ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2 / 2561
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข. )
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
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TG 088 / 2561
17 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 / 2561
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (เอกสารแนบ 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (เอกสารแนบ 2)
3. รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อที่ดนิ จากบุคคลเกี่ยวโยงกัน (เอกสารแนบ 3)
4. ข้ อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่งเพื่อรับการมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
6. ขันตอนการลงทะเบี
้
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
7. แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 7)
8. แผนที่ตงการจั
ั้
ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 (เอกสารแนบ 8)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ เรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2561 ในวัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
(กาหนดเวลาลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น.) ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่
140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ จดั ขึ ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย
ได้ จดั ทาสาเนารายงานการประชุมแล้ วเสร็จภายใน 14 วัน และได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่
กาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุม (ตาม
เอกสารแนบ 1) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
ความเห็ น คณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบัน ทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อ งให้ ที่ประชุมรั บรอง โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัทอีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2561 แล้ ว
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่านมติอ นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตกิ ารซือ้ ที่ดนิ เปล่ าจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ข้ อ เท็จจริ งและเหตุผล : ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั ิให้บริ ษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ทาคูนิ แลนด์”) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการซื ้อที่ดินเปล่าจานวน 2 แปลงตังอยู
้ ่ที่ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
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กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื ้อที่ดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดินจานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ
72764 และมีมติ ใิ ห้ ทาคูนิ แลนด์ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ที่ราคา 100 บาท
ต่อหุ้นคิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 149,000,000 บาท รวมถึงมีมติให้ บริษัทฯ ทาการขายหุ้นให้ แก่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เป็ นจานวน 765,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้ วของ ทาคูนิ แลนด์ ราคาขาย 110
บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมีแผนที่จะนาที่ดนิ ดังกล่าวรวมกับที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ ณ ปั จจุบนั รวม ทังหมดประมาณ
้
15 ไร่ มาพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ประเภทบ้ านจัดสรรเพื่อ ขาย โดยมี
รายละเอียดของสารสนเทศปรากฎ (ตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริ ษัทและบุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของ
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัดเนื่องจากเป็ นการลงทุนที่สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มรายได้ และ
กาไรให้ กบั บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด และจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (ตามเอกสารแนบ 8 )
ดังกล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งได้ จัดพิมพ์บาร์ โค๊ ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรื อหนังสือมอบฉันทะ (ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท) ( ตามเอกสารแนบ 9 ) ที่ได้ มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้ าร่ วมประชุม มาแสดงต่อ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วยจักขอบคุณ ยิ่ง และสามารถติดต่อ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เลขานุการบริ ษัท
email: thanasa.k@takuni.com หรื อ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861(งดแจกของชาร่ วย) อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 / 2561 (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค )
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ : นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
เลขานุการบริษัท โทร 02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร 02-455-2763
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ

เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ประธำนกล่ำวเปิ ดกำรประชุมและ
แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ขณะที่เริ่มกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุม ด้ วยตนเอง 24 รำย รับมอบฉันทะจำนวน 14 รำย นับรวมผู้ถือ
หุ้นรวม 38 รำยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้น 428,140,698 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 53.5176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริษัท
คุณธนษา กิตติรดานั นท์ เลขานุ การบริษัท ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม โดยเลขำนุกำรที่ประชุม ได้ แนะนำ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะผู้บริ หำร ที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในกำรนับ
คะแนน ที่เข้ ำร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. คุณเจริญ
ประจำแท่น
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. คุณกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ
4. คุณประเสริฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร ) / ประธำนกรรมกำรบริหำร
5. คุณนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร ) / กรรมกำรบริหำร
6. คุณกำญจนำ
ริมพณิชยกิจ
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
7. คุณสมชัย
ก้ ำนบัวแก้ ว
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
ทังนี
้ ้กรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะผู้บริหาร
1. คุณเจริญชัย
อำนำจสมบูรณ์สขุ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยธุรกิจทดสอบ
2. คุณฐิตมิ ำ
ธนำปกิจ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยบัญชี / กำรเงิน
3. คุณทศพล
ผลิตำภรณ์
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4. คุณธนษำ
กิตติรดำนันท์
เลขำนุกำรบริษัท / ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน
( ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรที่ประชุม)
ผู้บริหารที่ไม่ เข้ าประชุม
1. คุณฉัตรประภำ
จันทร์ ศรี
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง
(ติดภำรกิจต่ำงจังหวัด ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมได้ )
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
คุณสุพฒ
ั น์ ตรงสัวสด์ ผู้จดั กำรสำนักงำน สำนักกฎหมำย สุพฒ
ั น์
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำติ จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นำยพงศ์เพชร วัชรศิริวทิ ย์ เป็ นผู้รับมอบอำนำจจำกนำยเสกสรร ชูโนทัยสวัสดิ์ ทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วม
สังเกตกำรณ์ และเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณปรี ชำ จินตนำนนท์
ประธาน มอบหมำยให้ เลขำนุกำรที่ประชุม ชีแ้ จงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
ในวำระต่ำง ๆ โดยเลขำนุกำรฯ ได้ ชี ้แจงวิธีกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน
และกำรประกำศผลคะแนนให้ ที่ประชุมได้ รับทรำบ
เลขำนุกำรที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงวิธีกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน
และกำรประกำศผลคะแนน ดังนี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ ท่ำนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ ง ชื่อ-นำมสกุล
และแจ้ งเรื่ องที่ต้องกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นนัน้ ขอให้ เป็ นกำรสอบถำม
และแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นของวำระกำรประชุม เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เมื่อท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงทะเบียนแล้ ว ท่ำนจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยกำรออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ ตรงกับวำระที่มีกำรเรี ยกเก็บ
บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนนัน้
กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่ท่ำนไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว ให้ ถือว่ำท่ำน
เห็นชอบกับมติตำมวำระที่ได้ นำเสนอ
หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่ องหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นผู้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนที่ไม่ได้ สง่ ใบลงคะแนนบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนเห็นด้ วยกับวำระนัน้ บริษัทฯ
ได้ ใช้ ระบบBarcode ในกำรนับกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8 เป็ นวำระปกติ ให้ ถือ คะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือ หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 เรื่ องรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2560 เป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี ้
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 โดยวำระนีต้ ้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ในกรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนมำแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นำคะแนน
เสียงของท่ำนไปบันทึกไว้ ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวำระนัน้ ๆ แล้ ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จะแจ้ งผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระถัดไป
ทังนี
้ ้เมื่อสิ ้นสุดกำรประชุมฯ บริ ษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำน มอบใบลงคะแนนที่
เหลือทังหมดให้
้
กบั เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่ำนไปบันทึกไว้ ในระบบกำรนับคะแนน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธำน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม
2561 โดยเชิญเลขำนุกำรที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ ได้ จดั กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 13 มีนำคม 2561 ซึ่งได้ ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ กับกระทรวงพำณิ ชย์ และได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือ หุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นว่ำได้ มีกำรบันทึกวำระกำรประชุมไว้ อย่ำงครบถ้ วน และถูกต้ องแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุ มพิจ ำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561
ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย รวมจานวนหุ้น 252,500 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 428,393,198 หุ้น
มติ
ที่ ประชุมได้ พิจ ำรณำแล้ ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 13
มีนำคม 2561
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,075,198
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 99.9258 )
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง
252,500
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0589 )
บัตรเสีย
65,500
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0153 )
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ประธาน ได้ เชิญให้ คณ
ุ นิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ในฐำนะกรรมกำรบริหำร เป็ นผู้ชี ้แจงรำยงำนกิจกำรประจำปี 2560
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจได้
ง่ำยขึ ้นดังรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
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กลุม่ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี ้
1. ธุรกิจจัดหา จาหน่ ายก๊ าซ LPG
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทฯ (TG) ซึ่งเป็ นผู้ค้ำก๊ ำซ LPG ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 7 ทำหน้ ำที่จดั หำและจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG ให้ แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม
2. ธุรกิจขนส่ งทางบก
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็ นผู้ขนส่งที่ได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 12 ทำหน้ ำที่ให้ บริกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยและ
วัสดุก่อสร้ ำงทำงบก ให้ กบั กลุม่ บริษัทฯและลูกค้ ำ
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction (EPC)
4. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TT) เป็ นผู้จำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ และให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ LPG
และ NGV สำหรับยำนยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (RE) ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมสำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ ำซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสำหกรรมและสถำนีบริ กำรไปจนถึงกำรให้ บริ กำรตรวจสอบระบบก๊ ำซสำหรับยำน
ยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TL) เป็ นกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงเพิม่ เติมดังนี ้
ในธุรกิจ LPG บริ ษัทมีคลังเก็บก๊ ำซอยู่ 2 คลัง 1. คลังปทุมธำนี ปริ มำณควำมจุ 400 ตันยอดขำยประมำณ 14
ล้ ำนบำท 2. คลังพิจิตร ปริ มำณควำมจุ 1,000 ตันยอดขำยประมำณ 10 ล้ ำนบำทและมีรำยได้ จำกกำรรับฝำกก๊ ำซเดือน
ละประมำณ 5 แสนบำท แนวโน้ มกำรขำยรวมจำกปี ก่อนลดลง ดังนันบริ
้ ษัทจึงยังไม่ลงทุนเพิม่ เติมกับธุรกิจตัวนี ้
ส่วนธุรกิจขนส่งในปี ที่ผำ่ นมำบริษัทขำยรถขนส่งก๊ ำซ LPG ไปบำงส่วน เนื่องจำกธุรกิจก๊ ำซ LPG ไม่เติบโตทำให้ ธุรกิจ
กำรขนส่งต้ องชะลอตัวตำมไปด้ วย กำรตัดสินใจขำยรถเพื่อลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซม ค่ำประกัน ที่เกี่ยวกับรถ แต่บริษัทก็
ได้ ขยำยตลำดโดยกำรรับขนส่งแอมโมเนีย และยังเพิม่ กำรให้ บริกำรขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้ ำงที่จงั หวัดระยอง เช่น ท่อ เหล็ก เพื่อ
ขยำยฐำนกำรให้ บริกำรขนส่งที่หลำกหลำย
สำหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม รำยได้ จะสม่ำเสมอเท่ำกันในทุก ๆ ปี เพรำะ
เป็ นกำรตรวจสอบตำมที่กฎหมำยกำหนด ทังนี
้ ใ้ นปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ขยำยฐำนกำรให้ บริ กำรไปที่จังหวัดระยอง เพื่อขยำย
ฐำนลูกค้ ำซึ่งคำดว่ำจะเติบโตตำมเศรษฐกิจเป็ นอย่ำงมำก
ส่วนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง รำยได้ เติบโตมำกเนื่องจำกกลุ่มลูกค้ ำขยำยโรงงำนมำขึ ้น ถือเป็ นโอกำสในกำรรับงำน
รับเหมำเพิม่ ขึ ้น
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี / การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงเพิม่ เติมดังนี ้
ในปี 2017 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรทัง้ สิ ้น 1,925.12 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2016 ที่มีรำยได้
1,589.19 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรรวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงของบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (“ซี เอ
แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อยตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษำยน 2016 ในงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2016
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กลุม่ บริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงในปี 2017 จำนวน 1,079.05 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2016
ที่มีรำยได้ 645.15 ล้ ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 67.26 ทังนี
้ ้รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวลดลง เนื่องจำก
ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น ประกอบกับกลไกตลำดของรำคำพลังงำนกระทบต่อควำมต้ องกำร
ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวในภำคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ลดลงจำกปี ก่อนด้ วย
หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ ของกลุ่มบริ ษัท รำยได้ จำกกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำง ถือเป็ นรำยได้ หลักของกลุ่มบริ ษัทโดยในปี 2017 รำยกำรดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.17 และ
ร้ อยละ 56.05 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ ได้ ประกำศเจตนำรมณ์
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 ซึ่งหลังจำกนันบริ
้ ษัทก็ได้ ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ มำอย่ำงต่อเนื่อง
และเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2560 บริษัทฯ ได้ ยื่นเอกสำรเพื่อขอใบรับรองในโครงกำรแนวร่วมในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ซึ่งผลจำกกำรยื่นขอใบรับรองดังกล่ำวบริษัทฯ ยังไม่ผำ่ นกำรประเมินเนื่องจำกยังขำดควำมเสี่ยงในเรื่ อง B to G
ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ในสถำนะกำรเว้ นวรรคเป็ นเวลำ 6 เดือนเพื่อรอกำรเข้ ำร่วมแสดงเจตนำรมณ์อีกครัง้ โดย
บริษัทจะสำมำรถยื่นเอกสำรเพื่อแสดงเจตนำรมณ์ได้ ใหม่ในวันที่ 13 สิงหำคม 2561
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณพิมพ์ ศุภางค์ จิรฤกษ์ มงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่งยังไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำตำมที่แจ้ งมีสว่ นทำให้ รำคำหุ้นตกหรื อไม่
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กำรประกำศเจตนำรมณ์ กำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นนโยบำยของตลำดหลักทรัพย์ที่บริ ษัท พร้ อมให้ ควำมร่วมมือ และเข้ ำร่วมในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรที่บริษัทยังไม่ได้ กำรรับรองดังกล่ำวเป็ นเพรำะบริษัทยังขำดควำมเสี่ยงในบำงเรื่ อง ซึ่งไม่ได้ เป็ นสำเหตุที่ทำให้ รำคำหุ้นตก
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับธุรกิจใดที่เป็ นธุรกิจที่ทำกำไรที่ดีให้ แก่
บริษัทและธุรกิจใดที่เป็ นฉุดรัง้ ให้ กำไรลดลง
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 6 ประเภทปั จจุบนั
ธุรกิจติดตังแก๊
้ ส LPG/NGV ในรถยนต์ ค่อนข้ ำงซบเซำลงอย่ำงมำกและทำกำไรได้ เล็กน้ อย และธุรกิจ LPG Trading ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษัทเกี่ยวกับขนส่ง LPG ที่ลดลงเนื่องจำกรำคำน ้ำมันที่ลดลงทำให้ ผ้ ใู ช้ รถยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจที่จะใช้
แก๊ ส
ส่วนธุรกิจที่คำดว่ำจะทำกำไรให้ บริษัทคือกำรรับขนส่งแอมโมเนีย ให้ กบั บริ ษัท PTT ในอนำคตถ้ ำบริษัท PTT เติบโต
บริษัทฯ ก็จะเติบโตไปด้ วย และในธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ซึ่งในปั จจุบนั มีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำไปในจังหวัด ระยอง ซึ่ง
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์คำดว่ำภำยใน 3 ปี จะสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ บริษัทได้ คอ่ นข้ ำงมำก
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรขนส่งแก๊ ส LPG ที่ลดลง
แต่กำรขนส่งแอมโมเนียที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นสำมำรถใช้ รถขน LPG มำขนส่งแอมโมเนียได้ หรื อไม่ และมีโครงกำรที่จะขยำย
ธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ไปยังธุรกิจ OIL & GAS ได้ หรื อไม่
คุณนิตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ตัวถังสำหรับใช้ บรรจุก๊ำซ LPG กับ
แอมโมเนีย ไม่สำมำรถใช้ ร่วมกันได้ ส่วนหัวของรถที่สำหรับใช้ ลำกตัวถังสำมำรถนำไปใช้ ร่วมกันได้
ในส่วนธุรกิจ ทดสอบ Inspection/NDT ที่ จ ะขยำยไปยังธุรกิจ OIL & GAS และ Petrochem ขอให้ คุณ เจริ ญ ชัย
อำนำจสมบูรณ์ รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจทดสอบ เป็ นผู้อธิบำยเพิม่ เติม
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คุณเจริญชัย อานาจสมบูรณ์ สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายธุรกิจทดสอบ ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำธุรกิจ
ทดสอบ Inspection/NDT ของบริษัทรำชพฤกษ์ สำขำระยอง ทำงบริษัทได้ ขึ ้นทะเบียน Vendor List กับ PTTGC , IRPC และ
SCG ซึ่งบริษัทดังกล่ำวเป็ นธุรกิจ OIL&GAS และ Petrochem ปั จจุบนั บริษัทรำชพฤกษ์ อยู่ระหว่ำงกำรขยำยกิจกำรโดยมีกำร
พัฒนำทังบุ
้ คคลำกรและเครื่ องมือ เพื่อรองรับกำรเติบโตของกิจกำรในอนำคต
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม เลขำนุกำรที่ประชุมแจ้ งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ วำระนี ้ไม่มีกำรลงคะแนน
เนื่องจำกเป็ นเรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดย
เชิญคุณฐิตมิ ำ ธนำปกิจ รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี/กำรเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ ชีแ้ จงผลกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษัทปี
25607 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
งบกาไรขาดทุน

รายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG มีกำร
ปรั บตัวลดลงจำก 860.01 ล้ ำนบำท เป็ น 773.35 ล้ ำนบำท โดยคิดเป็ นกำรลดลงในอัตรำร้ อยละ 10.08 ซึ่งเกิดจำกกำรมี
ทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น รวมทังกลไกตลำดของรำคำพลั
้
งงำนกระทบต่อควำมต้ องกำรใช้ LPG ในภำค
ขนส่ง ทำให้ ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซเชื ้อเพลิงด้ ำนขนส่งลดลง
รายได้ บริ การขนส่ งทางบก โดยปั จ จุบันมีรถขนส่งทัง้ สิน้ 29 คัน ในระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้ ส่วนใหญ่
ประมำณร้ อยละ 59 - 64 เป็ นกำรให้ บริกำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 25 – 28 ล้ ำนบำท ในขณะที่
รำยได้ ในกำรให้ บริ กำรขนส่งให้ แก่บุคคลภำยนอกในปี 2559 – 2560 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 14.68 ล้ ำนบำท และ 12.01 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 0.62 – 1.55 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่ บริษัท ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั GG มี
กำรขยำยกำรให้ บริ กำรขนส่งวัตถุอันตรำยอื่นนอกจำกก๊ ำซ LPG เช่น ขนส่งแอมโมเนีย ขนส่งวัสดุก่อสร้ ำง เพื่อรักษำยอดขำย
โดยรวมไม่ให้ ลดลงตำมรำยได้ จำกกำรขนส่ง LPG
รายได้ จากการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์ ดำเนินกำรโดย TT ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ ตลอดจน
กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์มีมลู ค่ำและสัดส่วนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
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ตลอดระยะเวลำ 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำ จำกสัดส่วนร้ อยละ 0.85 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทในปี 2558 เหลือ
เพียงร้ อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็ นร้ อยละ 0.22 ในปี 2560 กำรปรับตัวลดลงของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรติดตัง้
ระบบก๊ ำซและอุปกรณ์ ของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของจำนวนรถยนต์ที่มำติดตัง้ เนื่องจำกรำคำนำ้ มันใน
ตลำดโลกลดลง จึงทำให้ ไม่มีแรงจูงใจในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์
รายได้ จากบริการรับเหมาก่ อสร้ าง ดำเนินกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่เกี่ยวกับ
LPG ส่วน CAZ จะให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนนำ้ มันและแก๊ สในลักษณะ Engineering Procurement Construction ทุก
ชนิด
รำยได้ จำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้นเนื่องจำกซี เอ แซดเปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมเป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษำยน 2559 ซึ่งมีผลให้ กลุม่ บริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนน ้ำมัน
และแก๊ สในปี 2560 ทัง้ 12 เดือน จำกเดิมที่ปี 2559 รับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนธันวำคมเท่ำนัน้
โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนนำ้ มันและแก๊ สสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้น 564.42 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน เนื่องจำก
กลุม่ ลูกค้ ำมีกำรขยำยโรงงำนมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ในระหว่ำงปี 2560 กลุม่ บริษัทยังรับรู้รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็จของงำนจำก
กำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยเป็ นงวดสุดท้ ำย จำนวน 44.54 ล้ ำนบำท
รายได้ จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ในระหว่ำงปี 2559 – 2560 มีรำยได้
เท่ำกับ 61.43 ล้ ำนบำทและ 57.22 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 3 - 4 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
ให้ บริกำรของกลุ่มบริษัท โดยรำยได้ ที่ลดลงในปี 2560 เนื่องจำกให้ บริกำรทดสอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลง ทังนี
้ ้กลุม่
บริษัทได้ ขยำยตลำดกำรให้ บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปในภูมภิ ำคตะวันออกตังแต่
้ ปลำยปี
2559 เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ จำกลูกค้ ำกลุ่มใหม่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษัท ประกอบด้ วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้กำรค้ ำ และที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 3 รำยกำรหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 79 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษัท ณ 31 ธันวำคม
2560 กลุม่ บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 1,536.12 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกสิ ้นปี 2559 จำนวน 177.16 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 13.04
เนื่องจำก
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว และเงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำประกัน ลดลงจำกปี ก่อน
เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2560 กลุม่ บริษัทนำเงินไปลงทุนซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (บันทึกเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน) ทังนี
้ ้ เงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำประกันลดลงจำกปี ก่อน เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนทรัพย์สนิ ค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน
เป็ นที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ ำงแทน
- ภำษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำยของกลุม่ บริษัทสำหรับปี 2560 จำนวน 60.66 ล้ ำนบำท (ซึ่งบันทึกเป็ นสินทรัพย์อื่น)
เพิม่ ขึ ้นจำกกำรให้ บริกำรในระหว่ำงปี จำกปี 2559 ที่มอี ยู่จำนวน 48.50 ล้ ำนบำท (ซึ่งบันทึกรวมในลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น)
- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึ ้นจำก 4.52 ล้ ำนบำทเป็ น 116.67 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทได้ ซือ้ ที่ดนิ
ระหว่ำงปี เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจด้ ำนอสังหำริมทรัพย์ มูลค่ำ 93.45 ล้ ำนบำท และรับโอนกรรมสิทธิ์อำคำรห้ องชุดพักอำศัย
จำนวน 12 ห้ อง มูลค่ำ 17.53 ล้ ำนบำท
- ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึ ้นจำก 519.55 ล้ ำนบำทเป็ น 524.06 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี มีกำรซื ้ออุปกรณ์
ที่ใช้ ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ และซื ้อรถบรรทุกแอมโมเนียสำหรับงำนให้ บริกำรขนส่ง
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น เพิม่ ขึ ้นจำก 310.19 ล้ ำนบำท เป็ น 349.82 ล้ ำนบำท เนื่องจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ และรำยได้
ค้ ำงรับของงำนก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมันเพิม่ ขึ ้นจำนวน 70.06 ล้ ำนบำท ตำมปริมำณงำนก่อสร้ ำงที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับลูกหนี ้
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กำรค้ ำจำกธุรกิจขำยแก๊ สที่เพิม่ ขึ ้น 16.16 ล้ ำนบำท เนื่องจำกสภำพคล่องของลูกหนี ้บำงรำยส่งผลต่อกำรรับชำระเงินของกลุม่
บริษัท ทังนี
้ ้มีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของกลุม่ บริษัทแล้ ว
หนีส้ ินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทมีหนี ้สินรวม 659.12 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 ที่มีหนี ้สินรวม 501.33 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 31.47 เนื่องจำก
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น จำก 162.74 ล้ ำนบำท เป็ น 385.98 ล้ ำนบำท เนื่องจำกยอดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และ
รำยได้ รับล่วงหน้ ำของงำนก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน เพิม่ ขึ ้นจำนวน 206.26 ล้ ำนบำท ตำมงำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่
เพิม่ ขึ ้น
- กลุม่ บริษัทจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 62.26 ล้ ำนบำท ซึ่งกู้มำเพื่อลงทุนในที่ดนิ
อำคำร และอุปกรณ์ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ ทังกำรให้
้
บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง กำรขนส่ง และกำรให้ บริกำร
ทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
- หนี ้สินอื่นลดลงจำก 42.48 ล้ ำนบำท เป็ น 39.95 ล้ ำนบำท เนื่องจำกเงินประกันผลงำนกำรก่อสร้ ำงที่หกั ไว้ ทยอยคืน
ผู้รับเหมำ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 877.00 ล้ ำนบำทโดยเป็ นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 804.43
ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2559 จำนวน 0.25 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 เนื่องจำกกำไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษัทใหญ่ประจำ
งวดปี 2560 จำนวน 25.35 ล้ ำนบำท และ กำรจ่ำยเงินปั นผล ของบริษัทจำนวน 25.00 ล้ ำนบำท
งบกระแสเงินสด

ในส่วนของสภำพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2559-2560 กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ทังสิ
้ ้น 15.18 ล้ ำนบำท และ 206.97 ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปจำกกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 216.47 ล้ ำนบำท และ 66.53
ล้ ำนบำท ในส่วนกิจกรรมกำรจัดหำเงินสำหรับปี 2560 กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 79.82 ล้ ำน
บำท ซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และจ่ำยเงินปั นผล
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั งิ บกำรเงินรวมของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรสำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบและลง
นำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ ผำ่ นกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
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เมื่อ ไม่มีผ้ ถู ื อ หุ้นท่ำนใดมีข้อ สอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจ ำรณำพิจ ำรณำอนุมัติงบ
กำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำว
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,025,198 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9141)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
300,000 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0700)
บัตรเสีย
68,000 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0159 )
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2560 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยเชิญเลขำนุกำร
ที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 โดย
ไม่มียอดขำดทุนสะสม บริ ษัทฯจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิใน
แต่ละปี
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติให้ จ่ำยเงินปั นผล
สำหรับรอบระยะเวลำสำหรับงวด วันที่ 1 มกรำคม 2560 – วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.03500 บำท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 28,000,000 บำทคิดเป็ นร้ อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงิน
ปั นผลของบริษัทฯ และบริษัทได้ กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2561 และได้ จดั สรรกำไรสุทธิจำกผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี ไว้ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 เป็ นจำนวนเงิน 1,642,000 บำท
บริษัทได้ แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมาดังนี ้

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั จิ ดั สรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยกำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนำคม 2561 และให้ รวบรวมรำยชื่อตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันอังคำร
ที่ 27 มีนำคม 2561 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภำคม 2561
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
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คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับงบเฉพำะกิจกำรมีกำไรมำกกว่ำเงินที่
ปั นผล และงบรวมมีกำไรน้ อยกว่ำ จึงอยำกทรำบว่ำใช้ งบเฉพำะกิจกำรในกำรคำนวณใช่หรื อไม่และเหตุใดถึงใช้ งบกิจกำรใน
กำรคำนวณเนื่องจำกงบรวมมีผลกำไรน้ อยกว่ำเงินปั นผล
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำกำรจ่ำยเงินปั นผลจะ
พิจำรณำจำกกำไรงบเฉพำะกิจกำรซึง่ เป็ นผลกำรดำเงินงำนของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ไม่ได้ พจิ ำรณำจำกงบรวม
ในปี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรอยู่ที่ 32.19 ล้ ำนบำท บริษัทฯ จึงสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้
จำนวน 28 ล้ ำนบำท
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์จะมีกำรเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่ำวหรื อไม่ และมีข้อเสนอแนะในเรื่ องกำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นและประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ควรจัดครัง้
เดียวโดยเพิ่มวำระกำรประชุมแทนเพื่อเป็ นกำรลดค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ บริษัทจะทำกำร
ร่วมทุนกับบริ ษัท ธนำสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยจะขำยหุ้นของบริษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท)ให้ กบั
บริษัท ธนำสิริ จำนวน 51% บริษัทฯ คงยังไม่ต้องเพิม่ ทุนเพรำะเงินลงทุนจะใช้ ที่ดนิ ของบริษัท ทำคูนิ แลนด์ ในกำรขอสินเชื่อ
กับธนำคำร
ประธาน ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิม่ เติมว่ำ สำเหตุที่ต้องมีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลำยครัง้ ในปี นี ้ เนื่องจำกในแต่ละ
ธุรกิจที่ต้องกำรขยำย มีระยะเวลำที่ไม่สอดคล้ องกันจึงจำเป็ นที่ต้องจัดกำรประชุมหลำยครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจดังกล่ำว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรประจ ำปี
2560 และกำรจ่ำยเงินปั นผล ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุ้นละ 0.03500 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิ ้น 28,000,000 บำท
คิดเป็ นร้ อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทได้ กำหนด
จ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2561
โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนำคม 2561 และ
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภำคม 2561 และได้ จัดสรรกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี ไว้ เป็ นทุน
สำรองตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 เป็ นจำนวนเงิน 1,642,000 บำท
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

428,093,198

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

99.9300)

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

300,000

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0700)

บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยเชิญเลขำนุกำรที่
ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นไปตำมหลัก ธรรมมำภิบำล และควำมโปร่ งใส ประธำนจึงเชิญคุณเจริ ญ ประจำแท่นเป็ นประธำนในที่
ประชุมแทน และเรี ยนเชิญผู้ถกู เสนอชื่อดังกล่ำวออกจำกห้ องประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ท่ำนผู้ถือหุ้นได้ สอบถำม และแสดง
ข้ อคิดเห็นได้ อย่ำงเต็มที่ โดยในวำระนี ้คุณเจริญ ประจำแท่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้ดำเนินกำรประชุมแทน
12

เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมำะสมที่จะเข้ ำรับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
 เปิ ดโอกำสให้ เสนอวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 รวมเวลำทังสิ
้ ้น 69 วัน
ไม่ มีผ้ ูถือหุ้นท่ านใด
 เสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
 เสนอวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กำหนดให้ “ในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) เป็ นอัตรำ ถ้ ำ จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม(1/3) กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้
กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั สลำก
กันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36
(4) กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญประจำปี “พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรใหม่
้
แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ” ในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน ได้ แก่
1. คุณวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. คุณกวีวฒ
ั น์

ทรงสกุลเกียรติ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ

3. คุณนิตำ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร) / กรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริ ษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ได้ แก่ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิมต่อไปอีกวำระหนึ่ง
โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ำ บุค คลดัง กล่ำ ว เป็ นบุค คลที่ มี คุณ วุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ที่ปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำม
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนัน้
จึงเป็ นผู้ที่มีควำมเหมำะสมที่จะกลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นี ้ ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร / ผู้บริ หำร ในกิจกำรที่เป็ นคู่แข่งทำง
ธุรกิจหรื อ กิจกำรที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และได้ ผำ่ นกระบวนกำรกลัน่ กรองของคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ วว่ำมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมำะสมกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัท
จานวนปี ในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ
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คุณเจริญ ประจาแท่ น ผู้ดาเนินการแทน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
และเพื่อควำมโปร่งใส และเป็ นไปตำมหลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจึงได้ เชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนออกจำกห้ องประชุม
เป็ นกำรชัว่ ครำว เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถำม และแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงเต็มที่ และเมื่อเสร็ จสิ ้นกำรลงคะแนน
เสียงในวำระนี ้ ประธำนจะเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเข้ ำมำในที่ประชุมอีกครัง้
เลขานุ การที่ประชุม แจ้ งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน จะมีกำรออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ได้ แก่ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ตำมลำดับ
การถือหุ้นของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ณ วันที่ 26.3.61

คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 19.08
มติ
ที่ประชุมมีมติแต่งตังกรรมกำรทั
้
งสำมท่
้
ำนที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระข้ ำงต้ นที่ได้ รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ ำ
ดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
5.1 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,090,698 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9294)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
302,500 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0706)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
5.2 อนุ มัติแต่ งตัง้ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,090,698 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9294)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
302,500 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0706)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )
5.3 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร (และเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใสคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ไม่ลงคะแนนออกเสียงในวำระนี )้
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

275,480,696
0
302,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ
( คิดเป็ นร้ อยละ

99.8903)
0.0000)
0.1097)
0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2561
คุณเจริญ ประจาแท่ น ได้ เชิญคุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณ นิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กลับเข้ ำมำในที่ประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 โดยเชิญเลขำนุกำรที่ประชุม
เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ
90 กำหนดให้ “ห้ ำมมิให้ บริษัทจ่ำยเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมกำร เว้ นแต่เป็ นค่ำตอบแทนตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ” และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 กำหนดให้ “กรรมกำรมีสทิ ธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจ ำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2561 เป็ นรูปแบบรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท
(สองล้ ำนบำทถ้ วน) โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและควำมเกี่ยวโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับสภำวะโดยทั่วไปของตลำด และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับกำรทำหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน
กรรมการอิสระ
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 25,000 บำท/คน/เดือน
กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร)
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจำนวน 10,000 บำท / คน / ครัง้ ที่เข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
( ทังนี
้ ้ถ้ ำมีกำรรับตำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งตำแหน่งให้ รับค่ำตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตรำที่สงู ที่สดุ )
และในปี 2560 บริษัทฯได้ จ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร และเงินบำเหน็จเป็ นจำนวนเงินรวม 1,700,000
บำทถ้ วน
บุคคลที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้ พจิ ำรณำแล้ ว ว่ำบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระนันจะสำมำรถให้
้
ควำมเห็นได้
อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม
ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 เป็ นผลตอบแทนรูปแบบรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม
เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท( สองล้ ำนบำทถ้ วน)
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โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

428,090,698

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

99.9294)

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

302,500

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0706)

บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเชิญ
เลขำนุกำร เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ
120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมำตรำ 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมกำร
พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อผู้ดำรงตำแหน่งหน้ ำที่ ใด ๆ ของบริษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (6) กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญ
ประจำปี “พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ” และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และ ตลำดหลักทรัพย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2548 “ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้
มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สำมำรถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรำยใหม่ที่สงั กัดสำนักงำนสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบ
บัญชีรำยเดิมได้ ”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พจิ ำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2561
เนื่องจำกมีมำตรฐำน และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีรวมทังยั
้ งสำมำรถให้ คำแนะนำ ให้ คำปรึกษำในเรื่ องเกี่ยวกั บกำร
บัญชี ภำษีอำกร และระบบกำรควบคุมภำยใน
นอกจำกนันเมื
้ ่อได้ พจิ ำรณำเปรี ยบเทียบปริ มำณงำน และอัตรำค่ำสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่ำ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด มีคำ่ สอบบัญชีที่เหมำะสม โดยกำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี ้ หรื อผู้สอบบัญชี
ท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ น
ผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี
1. นำงณฐพร พันธุ์อดุ ม

ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3430

2. นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3445
3. นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์
ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3760
ทังนี
้ ้บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังทั
้ ง้ 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์
และ/หรื อ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และไม่ได้ เป็ นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็ นเงินจำนวน 6,154,000 บำท (หกล้ ำนหนึ่งแสน
ห้ ำหมื่นสี่พนั บำท) ซึ่งไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน
คณะกรรมการบริษัท ได้ พจิ ำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตังนำงณฐพร
้
พันธุ์
อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรื อนำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียน
เลขที่ 3445 และ/หรื อนำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3760 หรื อผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต.
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ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 6 บริษัทประจำปี 2561 โดยมีคำ่ สอบบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 6,154,000 บำท (หกล้ ำนหนึ่งแสนห้ ำหมื่นสี่พนั บำท) ซึ่ง
ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรที่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย 6 บริ ษัทเลือ กผู้สอบบัญ ชีจำกบริ ษัทเดียวกัน เพื่อที่ จะได้ ดูแลให้ สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และทันตำมระยะเวลำที่กำหนด
จานวนปี ของผู้สอบบัญชี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560

ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนด
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยแต่งตังนำงณฐ
้
พร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรื อนำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3760 และ/หรื อผู้สอบบัญชี ท่ำ นอื่ นที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 6 บริ ษัท ประจำปี 2561 โดยมีค่ำสอบบัญชีเป็ นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6,154,000 บำท (หกล้ ำนหนึ่ง
แสนห้ ำหมื่นสี่พนั บำท) ซึ่งไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,840,698

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

99.8710)

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

552,500

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.1290)

0

เสียง

( คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธาน ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ สอบถำมข้ อมูลของบริษัทฯ และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำม
รำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เพิม่ เติม
เลขานุ การที่ประชุม ได้ เรี ยนชี แ้ จงที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105
วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุม
พิจำรณำเรื่ องอื่น นอกจำกที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวำระนี ้เพื่อเปิ ดโอกำสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ อง
อื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดไว้ ในกำรประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำเสนอวำระเรื่ องอื่นๆหรื อซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
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คุณอรรถวุฒิ ประสมแก้ ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ เสนอให้ บริ ษัทฯ พิจำรณำจัดสรรกำไรส่วนหนึ่ง
เข้ ำซื ้อหุ้นบริษัท โกลบอลเพำเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) GPSC ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกแก๊ สและผลิตไฟฟ้ำ
จำกโซลำเซลล์ ซึ่งประสบควำมสำเร็ จในธุรกิจพลังงำนและมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในและต่ำงประเทศ และยังมี
ธุรกิจโครงกำรอื่นที่ทำง GPSC กำลังศึกษำซึ่งเป็ นที่น่ำสนใจและเหมำะแก่กำรลงทุนเป็ นอย่ำงมำก
คุณนิตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรลงทุนเกี่ยวกับ
กำรลงทุนซื ้อหุ้นเนื่องจำกอำจมีควำมเสี่ยงเพรำะบริษัทไม่มีควำมชำนำญในธุรกิจดังกล่ำว และได้ กล่ำวขอบคุณ คุณอรรถวุฒิ
ประสมแก้ ว และจะนำข้ อเสนอแนะดังกล่ำวไปพิจำรณำต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึง ขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำพิจำรณำเรื่ องอื่นๆ ตำม
รำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่ำถ้ ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัย ต้ องกำรสอบถำม
เพิม่ เติม หรื อต้ องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สำมำรถติดต่อเข้ ำมำยังบริษัทฯได้ ที่ โทร. 02-455-2888 แฟ็ กซ์ 02-4552763 หรื อติดต่อมำที่
เลขำนุกำรบริษัทคุณธนษำ กิตติรดำนันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ E-mail nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่ำนเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้ ำสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธาน ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ เสียสละเวลำมำร่วมประชุมในวันนี ้ และปิ ดกำรประชุม
อนึ่งภำยหลังจำกเริ่มเปิ ดกำรประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมเพิม่ ขึ ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 41 รำย นับจำนวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 428,673,198 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
53.5841 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ................................................................ . ประธานที่ประชุม
(นายวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.................................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ )

เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 2
สารสนเทศเกีย่ วกับการ ได้มาซึง่ สินทรัพย์
และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของ
บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด

ตามทีค่ ณะประชุมกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2561 ของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ซึง่ ประชุม เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ทาคูนิ แลนด์”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ฯ เข้า
ทารายการซือ้ ทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลงตัง้ อยู่ทซ่ี อยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร
โดยมีเนื้อทีด่ นิ รวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 และ
มีม ติใ ห้ ทาคูนิ แลนด์ ดาเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบียนจากทุ น จดทะเบีย นเดิม 1,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบียน
150,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ รา ไว้หนุ้ ละ 100 บาท ทีร่ าคา 100
บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 149,000,000 บาท รวมถึงมีมติให้บริษัทฯ ทาการขายหุน้ ให้แก่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) (“ธนาสิริ กรุ๊ป”) เป็ นจานวน 765,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระ
แล้วของ ทาคูนิ แลนด์ ราคาขาย 110 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมีแผนที่จะนาทีด่ นิ
ดังกล่าวรวมกับทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ณ ปั จจุบนั รวม ทัง้ หมดประมาณ 15 ไร่ มาพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขาย
1. วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
ทาคูนิ แลนด์ ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ฯ จะดาเนินการทาสัญญาจะซื้อขายที่ดนิ เปล่าจานวน 2 แปลง เนื้อ
ทีด่ นิ รวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 ภายหลังจาก
ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารทารายการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีการจัดประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 รายการ
ดังกล่าวคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ คาดว่ า จะมีก ารลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ้น ระหว่ า งบริษัท ฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ ป ภายในเดือ น
พฤษภาคม 2561 โดยคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนซึง่ ระบุไว้ในสัญญา อาทิ ทีป่ ระชุมกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ได้อนุ มตั กิ ารขายหุน้ ดังกล่าว รวมถึงการอนุ มตั ใิ ห้ทาคูนิ แลนด์ซอ้ื ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทางเข้าของที่ดนิ โครงการจากกรรมการ
ของบริษทั (ซึง่ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ) และธนาสิริ กรุ๊ป จะดาเนินการประเมินราคาทีด่ นิ ของทาคูนิ
แลนด์ ซึง่ จะใช้ดาเนินโครงการไม่ต่ากว่าราคาทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงกัน จะสาเร็จลงภายในเดือนมิถุนายน 2561หากเป็ นไปตาม
กาหนดเวลาข้างต้น บริษทั ฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป จะดาเนินการโอนหุน้ เสร็จสิน้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ตามร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ ได้ระบุเงื่อนไขบังคับก่อนให้ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ
เช่น ร่วมกันดาเนินการจัดหาผูป้ ระเมินราคาทีด่ นิ อีกรายมาประเมินราคาทีด่ นิ ของทัง้ โครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน
บัญชีและการกูเ้ งิน ซึ่งทัง้ สองฝ่ ายต้องการให้การทารายการทัง้ หมดรวมถึงการซื้อที่ดนิ และการจดภาระจายอมเพื่อให้
ทีด่ นิ ดังกล่าวมีทางเข้าออกเรียบร้อยก่อน จึงจะทาการประเมินทีด่ นิ ทัง้ หมด โดยคาดว่าจะสาเร็จภายในเดือนมิถุนายน
2561 ทัง้ นี้ หากราคาประเมินทีด่ นิ ทีป่ ระเมินได้ใหม่ต่ากว่า 165,000,000 บาท จะทาให้เงื่อนไขบังคับก่อนไม่บรรลุผล
2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
2.1 ผูซ้ อ้ื
ผูข้ าย

: บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
: นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และ นายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
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ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ดารงตาแหน่ งรองกรรมการผู้จดั การ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
นายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
เป็ นน้องชายของนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
2.2 บริษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
2.2.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
0107552000073
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขต
บางพลัด กทม.
ทุนจดทะเบียน
255,000,000 บาท
2.2.2 ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของธนาสิ ริ กรุป๊
ธนาสิริ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ บ้านจัดสรรพร้อมทีด่ นิ เพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และ
บ้านเดีย่ ว โดยธนาสิริ กรุ๊ป จะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการและเป็ นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขต
ปริมณฑล ในการดาเนินการในแต่ละโครงการ ธนาสิริ กรุ๊ป จะเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียด
การออกแบบ โดยศึกษาวิจยั จากความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2.2.3 แบรนด์ย่อยของธนาสิ ริ กรุป๊
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการโดยเฉลีย่
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาฮาบิ แทต
บ้านเดีย่ ว, บ้านแฝด
5-10 ล้านบาท
2 โครงการ
665 ล้านบาท
94 หลัง
โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์-สิรนิ ธร
โครงการธนาฮาบิแทต ปิ่ นเกล้า-สิรนิ ธร

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการโดยเฉลีย่

ธนาคลัสเตอร์
บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้
5-10 ล้านบาท
5 โครงการ
412 ล้านบาท
92 หลัง
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โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์-สถานีบางพูล
โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล-บางใหญ่

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่ โดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการ
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาวิ ลเลจ
บ้านเดีย่ ว, บ้านแฝด
3-6 ล้านบาท
2 โครงการ
328.5 ล้านบาท
84 หลัง
โครงการธนาวิลเลจ 2 พระราม5-บางใหญ่

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่ โดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการ
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาซิ โอ
บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้
3-5 ล้านบาท
1 โครงการ
405 ล้านบาท
157 หลัง
โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการโดยเฉลีย่
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

สิ ริ วิ ลเลจ
บ้านเดีย่ ว, บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ดา้ นหน้า
3-6 ล้านบาท
3 โครงการ
373.7 ล้านบาท
98 หลัง
โครงการสิริ วิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/3561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติพจิ ารณาอนุ มตั กิ ารซือ้ ทีด่ นิ
ของ ทาคูนิ แลนด์ จากนางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ โฉนดเลขที่ 72763 และนายฐากูร ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ โฉนดเลขที่ 72764
ซึ่งเป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกัน โดยจะดาเนินการซื้อทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง ตัง้ อยู่ท่ซี อยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนา
ภิเษกแขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตาราง
วา) โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 มีพน้ื ทีโ่ ดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดกับ คลองบางแค
ติดกับทีด่ นิ มีการครอบครอง (เลขทีด่ นิ 106,156)
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ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดกับทีด่ นิ มีการครอบครอง (เลขทีด่ นิ 97,98)
ติดกับทีด่ นิ มีการครอบครอง (เลขทีด่ นิ 222)

รายการดังกล่าวขัน้ ต้น เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกีย่ วโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่ เกีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการ
เกีย่ วโยงกัน”)
นอกจากนี้ ยัง มีม ติอ นุ ม ัติใ ห้ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของ ทาคู นิ แลนด์ จากทุ น จดทะเบีย นเดิม
1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และพิจารณาอนุมตั กิ ารจาหน่ายหุน้ สามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผรู้ ่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
ทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะทาการขายหุน้ ให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จานวน 765,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ สามัญที่
จดทะเบียนและชาระแล้วของทาคูนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท ต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาทีต่ กลงกันโดยอ้างอิงจากมูลค่าทีด่ นิ ที่
ทาคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้าของ เนื่องจาก บริษัทฯ และธนาสิริ กรุ๊ป มีแผนร่วมกันที่จะนาที่ดนิ ของทาคูนิ แลนด์ มาพัฒนา
โครงการอสังหาฯ ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่ อไป โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึ่งถือเป็ น
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป ทัง้ นี้ การขายหุ้น
ดังกล่าวจะดาเนินการภายหลังจากทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและบริษทั ฯ ได้ทาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเสร็จสิน้
โดยโครงการบ้านเดีย่ วมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทโครงการ
เนื้ อที่โครงการ
มูลค่าโครงการ
จานวน
ประเภทบ้าน

บ้านเดีย่ วพร้อมอยู่อาศัย
ประมาณ 15 ไร่
601.32 ล้านบาท
61 หลัง
Type A
-ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ล้านบาท
-39 หลัง
Type B
-ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ล้านบาท
-22 หลัง

หมายเหตุ: 1. ยังไม่มกี ารกาหนดชือ่ โครงการ แต่จะใกล้เคียงโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป เพือ่ สือ่ ว่าเป็ นหนึง่ ในโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป
2. ดูผงั โครงการและทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซื้อรวมถึงทีด่ นิ ของทาคู นิ แลนด์ ได้ทเี ่ อกสารแนบ 4

วิ ธีการคานวณ

ขนาดรายการ
5.39%

41.55 ลบ. (มูลค่ารายการทีจ่ ่ายซื้อ)
771.45 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)

เมื่อคานวณขนาดของรายการดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่าสิง่ ตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ จะได้เท่ากับร้อยละ
5.39 ซึง่ มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ จึงต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
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3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียและต้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
การเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว
นอกจากนี้ การซื้อที่ดนิ เปล่าดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่ง สิน ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที่ 29 ตุ ลาคม 2547 (“ประกาศเรื่อ งการได้มาหรือ จาหน่ า ยไป”) ซึ่ง ทาคูนิ แลนด์ มี
แผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรียบเทียบ
เกณฑ์
วิ ธีการคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
เกณฑ์กาไร
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

ขนาด
รายการ

ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้
190.86 ลบ. (มูลค่ารายการได้มา)

12.42%

1,536.12 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)

เกณฑ์หนุ้ เพิม่ ทุน

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพิม่ ทุน

หมายเหตุ: *มูลค่าการได้มาซึง่ สินทรัพย์ 190.86 ล้านบาท คานวณได้ ดังนี้
รายการ
ราคาทีด่ นิ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ ปี 2560
ราคาทีด่ นิ ที่ ทาคูนิ แลนด์ ซือ้ จากผูข้ าย
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สัดส่วนการลงทุนของบริษทั ฯ ใน ทาคูนิ แลนด์ (ร้อยละ)
มูลค่าการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ล้านบาท
93.45
41.55
254.51
389.51
49.00
190.86

โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการรวมกับการพัฒนาโครงการเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 12.42 ซึง่ อ้างอิงจากประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติให้อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และพิจารณาอนุ มตั กิ ารจาหน่าย
หุน้ สามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผรู้ ่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะทาการขายหุน้ ให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จานวน
765,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของ ทาคูนิ แลนด์ในราคา 110
บาท/หุน้ ซึง่ เป็ นราคาทีต่ กลงกันโดยอ้างอิงจากมูลค่าทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้าของ เนื่องจากบริษทั ฯ และธนาสิริ กรุ๊ป
มีแผนร่วมกันทีจ่ ะนาทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่อไป โดยมี
มูลค่ า ซื้อ ขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึ่ง ถือ เป็ น รายการจาหน่ ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป ทัง้ นี้การขายหุน้ ดังกล่าวจะดาเนินการภายหลังจากทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้จดทะเบียน
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เพิม่ ทุนและบริษทั ฯ ได้ทาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเสร็จสิน้ โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูล
จากงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรียบเทียบ
เกณฑ์
วิ ธีการคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
เกณฑ์กาไร
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

ขนาด
รายการ
ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้

84.15 ลบ. (มูลค่ารายการจาหน่ายไป)

5.48%

1,536.12 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)

เกณฑ์หนุ้ เพิม่ ทุน

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพิม่ ทุน

โดยเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์แล้วพบว่ามีขนาดเท่ากับร้อยละ 5.48 ซึ่งอ้างอิงจากประกาศเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ายไป บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
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โครงสร้างกลุ่มปั จจุบนั

ปั จจุบนั ทาคูนิ แลนด์ มีกรรมการบริษทั 1 ท่าน คือ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ภายหลังการจาหน่ายหุน้ สามัญ
ของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ธนาสิริ กรุ๊ป คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้ว ทาคูนิ
แลนด์จะเปลีย่ นสถานะจากการเป็ นบริษทั ย่อย เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ โดยโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ จะมีจานวน
5 ท่าน โดยธนาสิริ กรุ๊ป จะคัดเลือกกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งในทาคูนิ แลนด์ จานวน 3 ท่าน และ บริษทั ฯ จะคัดเลือก
กรรมการเพื่อดารงตาแหน่งในทาคูนิ แลนด์ จานวน 2 ท่าน
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้มาในครัง้ นี้มมี ลู ค่ารวม 41,550,000 บาท ซึง่ เป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตามมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีท่ าคู
นิ แลนด์ จ่ายชาระในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกีย่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
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ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ อ้างอิงมาจากการประเมินโดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จากัด วันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ
บริษัท ชาเตอร์แ วลูเ อชันแอนด์
่
คอนซัลแตนท์ จ ากัด วัน ที่ 11 ตุ ลาคม 2560 ซึ่ง เป็ น ผู้ป ระเมิน ที่ได้ร ับอนุ ญ าตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประเมินรายแปลง ดังนี้
โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท
โฉนดเลขที่ 72764 ตารางวาละ 45,000 บาท
หรือคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 55,035,000 บาท
5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและการชาระมูลค่า
ทาคูนิ แลนด์ และผู้ขายที่ดนิ ตกลงทีจ่ ะซื้อขายที่ดนิ เปล่าโฉนดที่ดนิ เลขที่ 72763 และ 72764 ตัง้ อยู่ท่ซี อยนาวี
เจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร จานวนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
โดยรวมมูลค่า 41,550,000 บาท โดยทาคูนิ แลนด์ จะชาระเป็ นเงินสด โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ตามสัญญานี้ผขู้ ายจะเป็ นผูร้ บั ภาระเองทัง้ สิน้
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษทั จะได้รบั
ทีด่ นิ ทีจ่ ดั ซื้อในคราวนี้ตงั ้ อยู่บริเวณเดียวกับทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ ทีบ่ ริษทั ฯ จะพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ หมดให้มมี ูลค่า
สูงขึน้ ซึง่ จะพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ หมดเป็ นหมู่บา้ นจัดสรรและได้รบั การร่วมทุนจากธนาสิริ กรุ๊ป โดยจะประกอบด้วยบ้านเดีย่ ว
จานวน 61 หลัง สวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ วนหย่อม ทีจ่ อดรถและทีต่ งั ้ สโมสร ซึง่ บริษทั จะได้รบั กาไรจากการขายบ้านเดีย่ วนี้
ในอนาคตบริษทั ฯ มีแผนจะดาเนินธุรกิจอสังหาฯ ต่อ หากมีโอกาสและทาเลทีเ่ หมาะสม เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้าน
อสังหาฯ จากการร่วมทุนในครัง้ นี้แล้ว โดยในอนาคตบริษทั ฯ อาจพัฒนาโครงการด้วยตนเอง หรือหากมีโอกาสทีด่ อี าจ
พิจารณาร่วมทุนกับธนาสิริ หรือบริษทั อื่น หากบริษทั ฯ เห็นว่าเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะได้สร้างผลกาไรให้บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ ยังไม่ได้พจิ ารณาว่าจะดาเนินธุรกิจอสังหาฯ ผ่านทาคูนิ แลนด์ หรือจัดตัง้ บริษทั ฯ ใหม่ ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ และทาคูนิ
แลนด์ ไม่มที ่ดี นิ อื่นทีส่ ามารถนามาพัฒนาเป็ นโครงการร่วมกับธนาสิริ กรุ๊ป ทัง้ นี้หากมีโอกาสทีด่ แี ละมีทด่ี นิ ทีเ่ หมาะสม
อาจพัฒนาโครงการร่วมกับธนาสิริ กรุ๊ป ในอนาคต
7. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้
แหล่งเงินทุนสาหรับการซือ้ ทีด่ นิ จากบุคคลเกีย่ วโยงจะมาจากเงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจาก
การดาเนินธุรกิจ โดยเงินกูย้ มื จากบริษทั แม่จะมีเงื่อนไขและลักษณะรายการตามนโยบายการทารายการระหว่างกัน ตาม
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 ได้อนุ มตั ทิ งั ้ นี้ เงินกูย้ มื จากบริษทั แม่ดงั กล่าวจะถูกชาระคืนให้ครบถ้วน
ก่อนการจาหน่ายหุน้ สามัญให้แก่ธนาสิริ กรุ๊ป
8. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ดารงตาแหน่ งรองกรรมการผูจ้ ดั การ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่บริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ
19.08 ของหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของบริษทั ฯ ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และนาย
ฐากูร ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ16.09 ของหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้ว
ของบริษทั ฯ ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และเป็ นน้องชายของนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ทัง้ สอง
คน ในฐานะ “ผูข้ าย” จึงเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ ตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้ เมื่อ
คานวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศเรื่อง รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้วมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 5.39
ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องทาการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
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ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยง
นางสาวนิตา และ นายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ จานวน 152,610,002 หุน้
และ 128,681,901 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.08 และ 16.09 ของหุน้ ทัง้ หมด ตามลาดับ รวมถึงนางสาว นิตา ตรี
วีรานุวฒ
ั น์ ได้ดารงตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ เช่นกัน
10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
10.1 ข้อมูลบริษทั และบริษทั ย่อยและการดาเนิ นธุรกิ จโดยสรุป
ชื่อบริษทั
วันทีจ่ ดทะเบียนเป็ นบริษทั จากัด
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีอ่ ยู่

ทุนจดทะเบียน

:บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
:13/01/2560
:0105560006148
:ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
:140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุ ง เทพมหานคร
10160
:1,000,000 บาท

10.2 รายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2560
รายชื่อ
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
นางสาว กาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาว นิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นาย ฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์

จานวนหุ้น
9,997
1
1
1

10.3 รายชื่อกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
รายชื่อ
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
นายเจิรญชัย อานาจสมบรูณ์สขุ
นายทศพล ผลิตาภรณ์
นางฐิตมิ า ธนาปกิจ
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นาสมชัย ก้านบัวแก้ว

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

10.4 รายการระหว่างกันปี 2559 และตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560
ไม่มี
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10.5 ตารางสรุปงบการเงิ น บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
สรุปฐานะทางการเงิ นและผลประกอบการของบริษทั และบริษทั ย่อย
หัวข้อ
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบปี 2558

ร้อยละ

งบปี 2559

ร้อยละ

งบปี 2560

ร้อยละ

90.10

11.70

286.51

21.08

347.12

22.60

0.23

0.03

69.97

5.15

40.65

2.65

128.87

16.73

310.19

22.83

349.82

22.77

เงินทดรองจ่ายและเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้

84.45

10.96

0.00

0.00

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

84.45

10.96

0.00

0.00

สินค้าคงเหลือ

43.04

5.59

31.62

2.33

31.94

2.08

0.65

0.08

12.44

0.92

22.08

1.44

347.34

45.09

710.72

52.30

791.60

51.53

40.46

5.25

67.36

4.96

9.69

0.63

167.24

21.71

4.86

0.63

4.52

0.33

116.67

7.59

203.14

26.37

519.55

38.23

524.06

34.12

0.00

19.38

1.43

19.38

1.26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกันซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ

0.00

0.00

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

0.72

0.09

7.16

0.53

9.44

0.61

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6.00

0.78

4.14

0.30

4.15

0.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.60

0.08

26.12

1.92

61.12

3.98

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

423.03

54.91

648.24

47.70

744.52

48.47

รวมสิ นทรัพย์

770.38

100.00

1,358.96

100.00

1,536.12

100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

214.23

27.81

84.68

10.99

162.74

11.98

385.98

25.13

ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

6.79

0.88

46.85

3.45

42.28

2.75

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สถาบันการเงิน

6.00

0.78

45.02

3.31

40.08

2.61

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.79

0.10

1.83

0.13

2.20

0.14

10.64

1.38

16.76

1.23

23.07

1.50

ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย

9.88

1.28

0.00

0.21

0.01

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ

0.76

0.10

16.76

1.23

22.86

1.49

316.34

41.06

226.36

16.66

451.33

29.38

หนี้สนิ ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

31.21

4.05

249.25

18.34

190.90

12.43

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สถาบันการเงิน

28.10

3.65

245.46

18.06

188.14

12.25

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

3.11

0.40

3.79

0.28

2.76

0.18

1.67

0.22

2.72

0.20

3.92

0.26

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

1.01

0.13

0.00

0.35

0.02

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

4.96

0.64

23.00

1.69

12.61

0.82

38.85

5.04

274.97

20.23

207.78

13.53

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
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0.00

0.00

หัวข้อ
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบปี 2558

ร้อยละ

งบปี 2559

ร้อยละ

งบปี 2560

ร้อยละ

รวมหนี้ สิน

355.20

46.11

501.33

36.89

659.12

42.91

ทุนจดทะเบียน

600.00

77.88

600.00

44.15

600.00

39.06

หุน้ สามัญ

600.00

77.88

600.00

44.15

600.00

39.06

ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

200.00

25.96

400.00

29.43

400.00

26.04

หุน้ สามัญ

200.00

25.96

400.00

29.43

400.00

26.04

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุน้

106.64

13.84

305.53

22.48

305.53

19.89

หุน้ สามัญ

106.64

13.84

305.53

22.48

305.53

19.89

87.90

11.41

78.02

5.74

78.27

5.10

กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว

4.32

0.56

5.45

0.40

7.09

0.46

สารองตามกฎหมาย

4.32

0.56

5.45

0.40

7.09

0.46

กาไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

83.58

10.85

72.57

5.34

71.18

4.63

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้

20.64

2.68

20.64

1.52

20.64

1.34

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนอื่น

20.64

2.68

20.64

1.52

20.64

1.34

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

20.64

2.68

20.64

1.52

20.64

1.34

415.18

53.89

804.19

59.18

804.43

52.37

0.00

53.44

3.93

72.57

4.72

415.18

53.89

857.63

63.11

877.00

57.09

งบปี 2558

ร้อยละ

งบปี 2559

ร้อยละ

งบปี 2560

ร้อยละ

รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ

1,352.88

99.05

1,589.19

96.15

1,925.12

99.13

รายได้จากการขายสินค้า

1,019.00

74.60

867.93

52.51

776.85

40.00

รายได้จากการให้บริการ

333.88

24.44

721.26

43.64

1,148.28

59.13

11.80

0.86

63.55

3.85

16.95

0.87

1.23

0.09

รวมรายได้

1,365.91

100.00

1,652.74

100.00

1,942.07

100.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ

1,196.31

87.58

1,473.90

89.18

1,734.66

89.32

ต้นทุนขายสินค้า

960.11

70.29

810.36

49.03

726.81

37.42

ต้นทุนการให้บริการ

236.19

17.29

663.55

40.15

1,007.84

51.90

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

85.61

6.27

120.08

7.27

149.78

7.71

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

24.20

1.77

19.86

1.20

18.70

0.96

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

61.41

4.50

100.22

6.06

131.08

6.75

-

20.68

1.25

1,281.91

93.85

1,614.66

97.70

1,884.44

97.03

84.00

6.15

38.08

2.30

57.64

2.97

3.15

0.23

9.86

0.60

14.29

0.74

กาไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนและกาไรเบ็ดเสร็จอื่นรวม
หัวข้อ
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุน

รายได้อ่นื
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
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-

-

-

หัวข้อ
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบปี 2558

ร้อยละ

งบปี 2559

ร้อยละ

งบปี 2560

ร้อยละ

ภาษีเงินได้

15.47

1.13

7.85

0.48

8.18

0.42

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

65.38

4.79

20.37

1.23

35.17

1.81

ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

65.38

4.79

16.50

1.00

25.35

1.31

-

3.87

0.23

9.82

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

65.38

4.79

20.37

1.23

35.17

1.81

-0.56

-0.04

-0.43

-0.03

-0.17

-0.01

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สาหรับงวด

64.82

4.75

19.94

1.21

35.00

1.80

ส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม

64.82

4.75

16.28

0.98

25.25

1.30

-

3.66

0.22

9.76

0.50

ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (หน่วย : บาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบกระแสเงิ นสด
หัวข้อ (หน่ วย : ล้านบาท)

งบปี 2558

งบปี 2559

งบปี 2560

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้

80.85

28.22

43.35

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

16.18

31.14

41.96

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

-0.34

-0.12

-0.78

ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ)

17.77

-6.63

-1.02

ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย

-1.23

20.68

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่นื (โอนกลับ)

1.14

(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม

-25.42

(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น

-0.26

(กาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร

-0.03

(กาไร) ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน

-4.71

-2.78

-19.22

(กาไร) ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ่นื

-0.34

ต้นทุนทางการเงิน

3.15

9.86

14.29

รายการปรับปรุงอื่น ๆ

-4.69

-9.98

-3.97

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน

111.66

23.81

91.60

สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

-45.61

86.63

-70.40

-45.87

66.10

-77.94

สินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

0.81

20.38

0.71

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

-0.48

-4.82

-1.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

-0.07

4.97

8.56

-68.67

-46.41

219.95

-72.89

-60.84

223.19

-0.07

10.47

6.10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

หนี้สนิ ดาเนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
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หัวข้อ (หน่ วย : ล้านบาท)

งบปี 2558

งบปี 2559

งบปี 2560

4.28

3.96

-9.35

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน

-2.63

64.03

241.14

จ่ายดอกเบีย้

-3.15

-9.86

-14.29

จ่ายภาษีเงินได้

-12.26

-38.99

-19.89

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

-18.04

15.18

206.97

-0.23

-69.77

31.23

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

-166.01

133.51

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม (เพิม่ ขึน้ )

-166.01

-1.23

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

เงินลงทุนระยะสัน้ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมลดลง

134.74

เงินทดรองและเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

202.70

เงินทดรองและเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

-84.45

-163.25

-4.64

-303.47

-158.09

เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

0.15

8.92

3.79

เงินสดจ่ายจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

-4.79

-312.38

-161.88

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัดการใช้ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

-8.98

-26.90

57.67

ดอกเบีย้ รับ

3.78

10.71

2.66

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

-260.54

-216.47

-66.53

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ - สถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

214.17

-214.17

-6.54

236.38

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้

-62.26

280.00

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง)

-6.54

-43.62

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

-62.26

4.00

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซือ้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซือ้ (ลดลง)

-1.79

-1.18

-1.94

-1.79

-1.18

-1.94

200.00

20.34

-26.16

-35.97

เงินสดรับจากการจาหน่ายหุน้ ทุน
เงินปั นผลจ่าย

-24.00

รายการอื่น ๆ

198.88

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

181.84

397.76

-79.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

-96.74

196.47

60.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด

186.78

90.04

286.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิน้ งวด

90.04

286.51

347.12

อัตราส่วนทางการเงิ น

ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนการชาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
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ปี 2559

ปี 2560

(เท่า)
(เท่า)

1.10
0.69

3.14
2.95

1.75
1.63

(เท่า)

0.86

0.62

0.82

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ

(เท่า)

26.68

3.86

4.03

(%)
(%)

11.57
4.79

7.25
1.00

9.89
1.31

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงการดาเนิ นงาน

(%)
(%)

12.46
16.56

3.58
2.71

3.98
3.15

(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)

12.93
28.22
6.64
22.86
15.97
2.03

7.24
50.42
4.57
39.48
9.24
1.55

5.83
62.57
3.72
54.58
6.69
1.34

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมสาหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็ น 1,925.12 ล้านบาท จากปี
2559 ทีม่ รี ายได้จากการขายและให้บริการรวม 1,589.19 ล้านบาท เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างน้ ามันและ
แก๊สเพิม่ ขึน้ 564.42 ล้านบาท และในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 โดยรายได้จากการขายและให้บริการ
รวมของปี 2558 อยู่ท่ี 1,352.88 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 21.1 จากปี 2559 และ
ในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ17.5 จากปี 2558
2. บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายสินค้าหรือต้นทุนการให้บริการสาหรับปี 2560 เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,734.66 ล้านบาท จากปี
2559 ทีม่ ตี น้ ทุนขายสินค้าหรือต้นทุนการให้บริการ 1,473.90 ล้านบาท และในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558
โดยต้นทุนขายสินค้าหรือต้นทุนการให้บริการของปี 2558 อยู่ท่ี 1,196.31 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอตั รา
การเติบโตร้อยละ 17.7 จากปี 2559 และในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 23.2 จากปี 2558
3. บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับปี 2560 เพิม่ ขึน้ เป็ น 149.78 ล้านบาท จากปี 2559 ทีม่ ี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 120.08 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากเนื่องจากการเพิม่ จานวนบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมในภาคตะวันออก และในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารรวมของปี 2558 อยู่ท่ี 85.61 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 24.7 จาก
ปี 2559 และในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 40.3 จากปี 2558
4. สินทรัพย์รวมของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,536.12 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มี
สินทรัพย์รวม 1,358.96 ล้านบาท และในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 โดยสินทรัพย์รวมของปี 2558 อยู่ท่ี
770.38 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 13.04 จากปี 2559 และในปี 2559 มีอตั ราการ
เติบโตร้อยละ 76.40 จากปี 2558
10.6 ประมาณการทางการเงิ นในปี ปัจจุบนั
ไม่มี
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10.7 คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนิ นการ
ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มิได้มขี อ้ พิพาททางกฎหมายใดๆทีอ่ ยู่ระหว่างการฟ้ องร้อง ซึง่ อาจทา
ให้กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
11. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อ
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ความสัมพันธ์
ผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้
บิดาของนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
และนายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์/
ผูถ้ อื หุน้
มารดาของนางสาวนิตา ตรีวรี า
นุวฒ
ั น์และนายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์/
ผูถ้ อื หุน้

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
19.08
16.09
16.18

0.06

12. การประเมิ นราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระ
ที่ดนิ ที่ทาคูนิ แลนด์ ได้มาในครัง้ นี้มมี ูลค่ารวม 41,550,000 บาท ซึ่งเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่าสิง่ ตอบ
แทนทีท่ าคูนิ แลนด์ จ่ายชาระในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท
โฉนดเลขที่ 72764 ตารางวาละ 45,000 บาท
หรือคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 55,035,000 บาท
13. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ภายหลังจากการเข้าซือ้ ทีด่ นิ เปล่า ทาคูนิ แลนด์ จะนาที่ดนิ ทัง้ หมดมาพัฒนาเป็ นหมู่บ้านจัดสรรร่วมกับธนาสิริ
กรุ๊ป โดยหลังจากซือ้ ทีด่ นิ แล้ว บริษทั ฯ คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป ใน
สัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 และมีผลให้สถานะของทาคูนิ แลนด์ เปลีย่ นจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ร่วม ซึง่ อาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน
14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดังกล่าวครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของทาคูนิ แลนด์ เนื่องจากเป็ นการลงทุน ที่สอดคล้องกับ
แผนการดาเนินธุรกิจของทาคูนิ แลนด์ และจะช่วยเพิม่ รายได้และกาไรให้กบั ทาคูนิ แลนด์ และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ สาหรับเงื่อนไขบังคับก่อนทีม่ กี ารกาหนดให้ประเมินทีด่ นิ ไม่ต่ากว่า 165,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั
ฯมีความเห็นว่าราคาประเมินที่ดินที่บริษัทฯ เคยว่าจ้า งผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รบั อนุ ญาตจากก.ล.ต.แล้ว มีมูลค่า
มากกว่าเงื่อนไขทีก่ าหนด จึงไม่มผี ลต่อเงื่อไขการทารายการกับธนาสิริ
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15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 16
ไม่มี
16. รายงานความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิ สระ
บริษัทฯได้แต่งตัง้ บริษัทกรุงเทพประเมินราคา จากัด ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ บริษัทชาเตอร์แวลูเอชัน่
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นผู้ประเมินที่ได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการ
ประเมินราคาทีด่ นิ ในครัง้ นี้
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เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั หิ รื อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุม
เป็ นการระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณี นี ้ให้
ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ นี ไ้ ม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่ อ งใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ อ งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือ กตัง้ กรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสีย ง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรื อบริษัทมหาชนอื่นเป็ นของบริษัท
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(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่ นใดเข้ าจัดการธุรกิจ ของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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เอกสารแนบ 5
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่ วม
ประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่ อไปนี ้

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

: นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
: กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ
: 70 ปี
ที่อยู่ : 31/46 หมู่ที่ 9 ต.บำงกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ส่วนได้ เสียในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม : -ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

: นายเจริญ ประจาแท่ น
: กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ
: 70 ปี
ที่อยู่ : 65/55 หมู่ 4 แขวงจรเข้ บวั เขตลำดพร้ ำว กรุ งเทพมหำนคร
ส่วนได้ เสียในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม : -ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล : นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
ตำแหน่ง
: กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ
: 61 ปี
ที่อยู่ : 1703/111 หมู่บ้ำนนันทวัน ซอยอ่อนนุช44 ถนนสุขมุ วิท 77
แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร
ส่วนได้ เสียในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม : -ไม่มี-
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เอกสารแนบ 6
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) กาหนดให้ มี
การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม และเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้ าร่วมประชุม โปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบ
ลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชนหรื อเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ มาแสดง เพื่อยืนยันตน
ในการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ทั ้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1) เอกสารที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ ) หากมี การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย

2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม ให้ แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี ้
2.1 หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่ ส่งมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลง
วันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สาเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้น
(ผู้มอบฉันทะ) ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

2.3 สาเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1 และผู้รับมอบฉันทะ
ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ ูถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ตามข้ อ 1
1.2 สาเนาหนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติบุค คล ออกให้ ไม่ เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้ เห็นว่า ผู้แทนนิตบิ คุ คล ซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล ซึ่งเป็ น
ผู้ถือหุ้น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ)
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือ มอบฉัน ทะตามแบบที่ ส่งมาพร้ อ มหนังสือ นัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อ ความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
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2.2 สาเนาหนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติบุค คล ออกให้ ไม่ เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้ เห็นว่า ผู้แทนนิตบิ คุ คล ซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล ซึ่งเป็ น
ผู้ถือหุ้น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้ อ
1 ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้ อ 1 และผู้รับ
มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ผ้ ถู ื อ หุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ คัสโตเดี ยน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามหนังสือ มอบ
ฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานต่อไปนี ้เพิม่ เติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่
ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
ทังนี
้ ้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็ นภาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล

2) วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะจานวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระมรวงพาณิ ชย์ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
-แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
-แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
-แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ เลขานุการบริ ษัท โทร.02-455-2888 หรื อ ดาวน์
โหลดได้ ที่ www.takunigroup.com และโปรดนาใบลงทะเบียนที่มบาร์ โค้ ด (Barcode) ปรากฎอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วย
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมของบริษัทฯได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ
แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่ อ พร้ อมรายละเอี ย ดของบุคคลที่ ผ้ ถู ื อ หุ้นประสงค์จ ะมอบฉันทะ หรื อ กา
เครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉัน ทะดังกล่าวเพื่อให้ ถูกต้ องและ มี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สานักงานเลขานุการบริ ษัทก่อนวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 หรื อ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่ งชั่วโมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือ หุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ ตนถือ อยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จานวนที่ ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ ผ้ ถู ื อหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อ ยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา
12.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถนุ ายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 3
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบาง
แค กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/ /2561 ( เอกสารแนบ 8 )
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 1 มิถุนายน 2561
ผูถ้ ือหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุป๊
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
12.00-14.00 น.
มาด้วยตนเอง

ผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจาตัวและแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

แสดงสาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ
และบัตรประจาตัวของผูร้ บั มอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค
ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่ละวาระอย่างชัดเจนแล้ว
จะไม่ได้รบั บัตร

ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผถู้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
ประธานหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้ นการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8

แผนทีต่ ้ งั บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รถเมล์ประจาทางที่ผ่านบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ แก่ สาย 147
เลขที่ 140 / 1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-455-2763
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั ่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
.หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
อายุ 70
ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/46 หมู่ 9 ถนน ตาบล/แขวง บางกระสอ อาเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
นายเจริญ ประจาแท่ น
อายุ 70
ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/55 หมู่ 4 ถนน ตาบล/แขวง
จระเข้ บวั
อาเภอ/เขต
ลาดพร้ าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
หรือ
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
อายุ 61
ปี อยู่บ้านเลขที่
1703/111 ถนน สุขมุ วิท 77
ตาบล/แขวง บางจาก อาเภอ/เขต
พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อ เข้าประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
วิสามัญ ผูถ้ ื อหุ น้ ครั้ง ที่ 2/2561 ในวันศุ กร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ใน
วัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉัน ทะ
มาพร้อมกับหนั งสือมอบฉันทะด้วย
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง

ถนน
จังหวัด

...
รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิทธิ
.หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ
70
ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/46 หมู่ 9 ถนน จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
70
ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/55 หมู่ 4 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
หรือ
61
ปี อยู่บ้านเลขที่
1703/111 ถนน สุขมุ วิท 77
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์
นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
อายุ
ตาบล/แขวง บางกระสอ อาเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
นายเจริญ ประจาแท่ น
อายุ
ตาบล/แขวง
จระเข้ บวั
อาเภอ/เขต
ลาดพร้ าว
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
อายุ
ตาบล/แขวง บางจาก อาเภอ/เขต
พระโขนง

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุ กร์ที่ 1 มิถุน ายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
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มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 1 ของจานวน 4 หน้ า

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั ิกำรซื้ อที่ดินเปล่ำจำกบุคคลเกี่ยวโยงกัน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบ
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มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้วย
วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า

เอกสารแนบ 3

รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
ต่อการทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรณี การซื้อที่ดินจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน

เพื่อนาเสนอสาหรับผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย

บริ ษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด

8 พฤษภาคม 2561

สารบัญ
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1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของรายการ.................................................................... 6
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่
..................................................................................................... 6
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม
2561 มีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารซือ้ ทีด่ นิ ของ บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ทาคูนิ แลนด์”) จากนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
โฉนดเลขที่ 72763 และนายฐากูร ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ โฉนดเลขที่ 72764 ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกัน โดยจะดาเนินการซื้อ
ทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง ตัง้ อยู่ทซ่ี อยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่ นิ
เปล่าจานวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา)
รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีท่ จ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546
เมื่อคานวณขนาดของรายการดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่าสิง่ ตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ จะได้เท่ากับร้อยละ
5.39 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าวและต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
นอกจากนี้ ยังมีมติให้อนุ มตั ิให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท และพิจารณาอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายหุน้ สามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะทาการขายหุน้ ให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จานวน 765,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวน
หุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของทาคูนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท ต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาทีต่ กลงกันโดยอ้างอิงจาก
มูลค่าทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้าของ เนื่องจากบริษทั ฯ และธนาสิริ กรุ๊ป มีแผนร่วมกันทีจ่ ะนาทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์
มาพัฒนาโครงการอสังหาฯ ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่อไป โดยมีมลู ค่าซือ้ ขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึง่ ถือ
เป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป ทัง้ นี้ การขายหุน้
ดังกล่าวจะดาเนินการภายหลังจากทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและบริษทั ฯ ได้ทาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเสร็จ
สิน้
ทัง้ นี้ ในการขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ต้องจัด
ให้มที ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของรายการ ความเป็ นธรรมของ
ราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถอื หุน้ ในการอนุ มตั ิการเข้าทารายการ และบริษัทฯ ได้
แต่งตัง้ บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป่ รึกษาฯ”) ในการทาหน้าทีใ่ ห้ความเห็นแก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ต่อการเข้าทารายการดังกล่าว
ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้ศกึ ษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ
รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดยทัวไป
่ ได้แก่
•

มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

สารสนเทศเกีย่ วกับการ ได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
รายงานประจาปี 2559 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (56-1) ของบริษทั ฯ
งบการเงินของบริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด ตรวจสอบโดย บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
สาหรับปี 2560
งบการเงินของบริษทั ฯ ตรวจสอบโดย บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด สาหรับปี 2560
รายการประเมินมูลค่าทีด่ นิ โดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จากัด ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
รายการประเมินมูลค่าทีด่ นิ โดย บริษทั ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์
่
คอนซัลแตนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินราคา
อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ข้อมูลตลาด บ้านเดีย่ ว และ ทาวน์เฮ้าส์ โซนเพชรเกษม บางแค บริเวณทีด่ นิ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จัดทาโดยธ
นาสิริ กรุ๊ป
ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของทาคูนิ แลนด์ ระหว่างบริษทั ฯ และธนาสิริ กรุ๊ป วันที่ 14 มีนาคม 2561
ประมาณการทางการเงินของโครงการทีท่ าคูนิ แลนด์ และ ธนาสิริ กรุ๊ป จะร่วมทุนกัน จัดทาโดย ธนาสิริ กรุ๊ป
ร่างสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ระหว่าง ทาคูนิ แลนด์ และ นางสาว นิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ร่างสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ระหว่าง ทาคูนิ แลนด์ และ นาย ฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ร่างสัญญาผูถ้ อื หุน้ ระหว่างของทาคูนิ แลนด์ ระหว่างบริษทั ฯ และธนาสิริ กรุ๊ป
เอกสารเงื่อนไขหลักๆ สาหรับการร่วมทุน ระหว่างบริษทั ฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ

และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงกระทา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ
เป็ นสาคัญ ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทัง้ หมดที่ได้รบั จากบริษัทฯ และผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ
บริษัทฯ มีความเป็ นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสาระสาคัญและไม่มี เหตุการณ์ทไ่ี ด้
เกิดขึน้ หรือกาลังจะเกิดขึน้ หรือมีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึน้ ทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ การดาเนินการของ
โครงการ ตลอดจนเป็ นการพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทาการศึกษาเท่านัน้
หากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจุบนั อย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการทา
รายการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ และการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ได้ ดังนัน้ การให้ความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ จึงไม่อาจยืนยันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ในภายหน้าได้ อีกทัง้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทารายการดัง
รายละเอียดข้างต้นเท่านัน้ โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั สิ าหรับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ การให้ความเห็นนี้มไิ ด้เป็ นการรับรองผลสาเร็จของการเข้าทารายการต่าง ๆ
รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และทีป่ รึกษาฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการ
ดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ นี้ ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มีดงั ต่อไปนี้
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม
2561 มีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารซือ้ ทีด่ นิ ของ บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ทาคูนิ แลนด์”) จากนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
โฉนดเลขที่ 72763 และนายฐากูร ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ โฉนดเลขที่ 72764 ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกัน โดยจะดาเนินการซื้อ
ทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง ตัง้ อยู่ทซ่ี อยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่ นิ
เปล่าจานวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา)
รายการดังกล่าวขัน้ ต้น เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีท่ จ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546
เมื่อคานวณขนาดของรายการดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่าสิง่ ตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ จะได้เท่ากับร้อยละ
5.39 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าวและต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
นอกจากนี้ ยังมีมติให้อนุ มตั ิให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และพิจารณาอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายหุน้ สามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะทาการขายหุน้ ให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จานวน 765,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวน
หุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของทาคูนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท ต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาทีต่ กลงกันโดยอ้างอิงจาก
มูลค่าทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้าของ เนื่องจากบริษทั ฯ และธนาสิริ กรุ๊ป มีแผนร่วมกันทีจ่ ะนาทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์
มาพัฒนาโครงการอสังหาฯ ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่อไป โดยมีมูลค่าซือ้ ขายเท่ากับ 84,150,000 บาทซึง่ ถือเป็ น
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป ทัง้ นี้ การขายหุน้
ดังกล่าวจะดาเนินการภายหลังจากทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและบริษทั ฯ ได้ทาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเสร็จ
สิน้ โดยโครงการบ้านเดีย่ วมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทโครงการ
บ้านเดีย่ วพร้อมอยู่อาศัย
เนื้ อที่โครงการ
ประมาณ 15 ไร่
มูลค่าโครงการ
601.32 ล้านบาท
จานวน
61 หลัง
ประเภทบ้าน
Type A
-ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ล้านบาท
-39 หลัง
Type B
-ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ล้านบาท
-22 หลัง
หมายเหตุ: 1. ยังไม่มกี ารกาหนดชือ่ โครงการ แต่จะใกล้เคียงโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป เพือ่ สือ่ ว่าเป็ นหนึง่ ในโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป
2. ดูผงั โครงการและทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซื้อรวมถึงทีด่ นิ ของทาคู นิ แลนด์ ได้ทเี ่ อกสารแนบ 4

การทารายการในครัง้ นี้มขี อ้ ดีคอื ช่วยให้แผนการร่วมทุนเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาบ้านเดีย่ วเพื่อขาย การเข้า
ซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ
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ดังนัน้ การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ในครัง้ นี้จะทาให้เงื่อนไขข้อบังคับในส่วนนี้บรรลุผล และช่วยให้เกิดการร่วมทุนกับธนาสิริ กรุ๊ป
ช่วยให้ได้พนั ธมิตรทางธุรกิจซึง่ มีประสบการณ์เชีย่ วชาญในธุรกิจ อสังหาฯ และเป็ นการลงทุนที่ทาให้บริษทั ฯ ได้ทา
ธุรกิจอสังหาฯ โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นสร้างธุรกิจขึน้ มาใหม่ทงั ้ หมด สามารถซือ้ ทีด่ นิ ในราคาทีถ่ ูกกว่าราคาประเมินและได้รบั
เงื่อนไขทีด่ ใี นการเข้าซือ้ ทีด่ นิ โดยได้ทด่ี นิ เป็ นทางเข้าออกโครงการรวมถึงได้ทด่ี นิ ภาระจายอมด้านหน้า ทาให้โครงการ
มีทางเข้าออกทีส่ ะดวกสบาย ซึง่ จะทาให้โครงการมีภาพลักษณ์ทด่ี ขี น้ึ และทาให้ดงึ ดูดลูกค้ามากขึน้
อย่างไรก็ตามการทารายการมีขอ้ เสืยคือ เสียโอกาสในการนาเงินลงทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่นื และการลงทุน
ในครัง้ นี้อาจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ความเสีย่ งของรายการดังกล่าวคือ ความเสีย่ งที่การร่วมดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ความเสีย่ งที่โครงการจะถูกล้มเลิกเนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในร่างสัญญาซื้อขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ กรุ๊ป
และบริษทั ฯ ไม่บรรลุผล และความเสีย่ งทีเ่ มื่อซือ้ ทีด่ นิ แล้วไม่สามารถนามาพัฒนาเป็ นโครงการได้
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการเกีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซือ้ จาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นที่ดินติดกับที่ดนิ ของทาคูนิ แลนด์ การซื้อที่ดนิ นี้ เพื่อนามาพัฒนาต่อเป็ นทางเข้าออกของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ที่ดนิ ถัดมาจากที่ดนิ ของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นที่ดนิ ของบริษทั บริษทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ก็สามารถน ามาพัฒนาเป็ นทางเข้า ออกเช่น กัน แต่ ถ้า เปรียบเทีย บจากขนาดและรูป ร่า งแล้ว อาจไม่
สะดวกสบายและสวยงามเท่าที่ดนิ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อีกทัง้ ที่ดนิ ที่ทารายการยังได้มาในราคาที่ถูกกว่าราคา
ประเมิน ช่วยให้โครงการได้ทงั ้ ความสะดวกสบายและความสวยงามกว่า และเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างทาคูนิ กรุ๊ป และธนาสิริ กรุ๊ป ดังนัน้ การได้มาซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าว จะทาให้โครงการมีภาพลักษณ์
ทีด่ ขี น้ึ และทาให้ดงึ ดูดลูกค้ามากขึน้ และเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะทาให้การร่วมทุนกับธนาสิริ กรุ๊ป เกิดขึน้
ทัง้ นี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการในครัง้ นี้ คือ ร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างทาคูนิ แลนด์กบั
นางสาว นิตา และ นาย ฐากูร ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทั ฯกับธนาสิริ กรุ๊ป และร่างสัญญาผูถ้ อื
หุน้ ระหว่างบริษทั ฯกับ ธนาสิริ กรุ๊ป ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่ าร่างสัญญาทัง้ หมดมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมต่อ
บริษัทฯ อีกทัง้ ที่ปรึกษาเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนการบริหารร้อยละ 3 ของมูลค่าบ้านที่โอนในแต่ ละเดือน โดย
กาหนดให้ขายให้หมดภายใน 4 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ พัฒนาโครงการ ตามทีร่ ะบุในร่างสัญญาผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว เป็ นผลดีต่อ
บริษทั ฯ เนื่องจากหากขายบ้านไม่ได้ จะไม่ตอ้ งจ่ายเงินในส่วนนี้
หากพิจารณาความเหมาะสมของราคาทีด่ นิ ทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับราคาประเมินแล้ว ทาคูนิ แลนด์ ได้ทด่ี นิ มา
ในราคา 41,550,000 บาท ซึง่ ต่ากว่าราคาประเมินถึง 13,485,000 บาท โดยราคาประเมินอยู่ท่ี 55,035,000 บาท
นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลประมาณการทางการเงินของโครงการที่ได้รบั จากธนาสิริ กรุ๊ป ที่ปรึกษาฯ มี
ความเห็นว่าโครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุม้ ทุน โดย มีทป่ี รึกษาฯ คานวณผลตอบแทนโครงการ (IRR) ได้เท่ากับ
ร้อยละ 17.09 และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (EIRR) ได้เท่ากับร้อยละ 20.24 และเมื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
โครงการ (NPV) คิดลดด้วยอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 10.37 จะได้มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการเท่ากับ 22.12 ล้านบาท
ดังนัน้ การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ในครัง้ นี้เพื่อนามาพัฒนาร่วมกับทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่ จะสร้างความคุม้ ค่าและสร้างผลกาไรให้กบั บริษทั ฯ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รบั ประโยชน์ จากการท ารายการในครัง้ นี้
ประกอบกับการทารายการ ทีม่ คี วามสมเหตุสมผล ราคามีความเหมาะสม ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลง
มติอนุมตั ใิ นการทารายการครัง้ นี้
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ส่วนที่ 1
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกีย่ วโยงกัน
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1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของรายการ
1.1 ลักษณะโดยทัวไปและขนาดของรายการ
่
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารซือ้ ทีด่ นิ
ของ บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ทาคูนิ แลนด์”) จากนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ โฉนดเลขที่ 72763 และนายฐากูร ตรี
วีรานุ วฒ
ั น์ โฉนดเลขที่ 72764 ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกัน โดยจะดาเนินการซือ้ ทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง ตัง้ อยู่ทซ่ี อย
นาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 0
งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 มีพน้ื ทีโ่ ดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ คลองบางแค
ทิศใต้
ติดกับทีด่ นิ มีการครอบครอง (เลขทีด่ นิ 106,156)
ทิศตะวันตก
ติดกับทีด่ นิ มีการครอบครอง (เลขทีด่ นิ 97,98)
ทิศตะวันออก
ติดกับทีด่ นิ มีการครอบครอง (เลขทีด่ นิ 222)
รายการดังกล่าวขัน้ ต้น เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีท่ จ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการ
เกีย่ วโยงกัน”)
นอกจากนี้ ยัง มีม ติอ นุ ม ัติใ ห้ดาเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบีย นของ ทาคูนิ แลนด์ จากทุ น จดทะเบีย นเดิม
1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,490,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และพิจารณาอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายหุน้ สามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพั ฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะทาการขายหุน้ ให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จานวน 765,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวน
หุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของทาคูนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท ต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาทีต่ กลงกันโดยอ้างอิงจาก
มูลค่าทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้าของ เนื่องจาก บริษทั ฯ และธนาสิริ กรุ๊ป มีแผนร่วมกันทีจ่ ะนาทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์
มาพัฒนาโครงการอสังหาฯ ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่อไป โดยมีมลู ค่าซือ้ ขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึง่ ถือ
เป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป ทัง้ นี้ การขายหุน้
ดังกล่าวจะดาเนินการภายหลังจากทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและบริษทั ฯ ได้ทาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเสร็จ
สิน้ โดยโครงการบ้านเดีย่ วมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทโครงการ
บ้านเดีย่ วพร้อมอยู่อาศัย
เนื้ อที่โครงการ
ประมาณ 15 ไร่
มูลค่าโครงการ
601.32 ล้านบาท
จานวน
61 หลัง
ประเภทบ้าน
Type A
-ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ล้านบาท
-39 หลัง
Type B
-ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ล้านบาท
-22 หลัง
หมายเหตุ: 1. ยังไม่มกี ารกาหนดชือ่ โครงการ แต่จะใกล้เคียงโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป เพือ่ สือ่ ว่าเป็ นหนึง่ ในโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป
2. ดูผงั โครงการและทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซื้อรวมถึงทีด่ นิ ของทาคู นิ แลนด์ ได้ทเี ่ อกสารแนบ 4
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1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
ทาคูนิ แลนด์ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะดาเนินการทาสัญญาจะซือ้ ขายทีด่ นิ เปล่าจานวน 2 แปลง เนื้อ
ที่ดนิ รวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดนิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 ภายหลัง
จากที่ได้รบั อนุ มตั ิการทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
รายการดังกล่าวคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าจะมีการลงนามในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (“ธนาสิริ กรุ๊ป”) ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งระบุไว้ในสัญญา อาทิ ที่
ประชุมกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อนุมตั กิ ารขายหุน้ ดังกล่าว รวมถึงการอนุมตั ใิ ห้ทาคูนิ แลนด์ ซือ้ ทีด่ นิ
ซึง่ เป็ นทางเข้าของทีด่ นิ โครงการจากกรรมการของบริษทั และธนาสิริ กรุ๊ ป จะดาเนินการประเมินราคาทีด่ นิ ของทาคูนิ
แลนด์ ซึง่ จะใช้ดาเนินโครงการไม่ต่ากว่าราคาทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงกันจะสาเร็จลงภายในเดือนมิถุนายน 2561 หากเป็ นไป
ตามกาหนดเวลาข้างต้น บริษทั ฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป จะดาเนินการโอนหุน้ เสร็จสิน้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
1.2.1 บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ผูซ้ ื้อ”)
1.2.1.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนเป็ นบริษทั จากัด
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน

บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
13/01/2017
0105560006148
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ
140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค
1,000,000 บาท

1.2.1.2 รายชื่อกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ทาคูนิ แลนด์ จากัด
รายชื่อ
ตาแหน่ง
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
กรรมการบริหาร
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
กรรมการบริหาร
นายเจิรญชัย อานาจสมบรูณ์สขุ
กรรมการบริหาร
นายทศพล ผลิตาภรณ์
กรรมการบริหาร
นางฐิตมิ า ธนาปกิจ
กรรมการบริหาร
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการบริหาร
นาสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริหาร
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1.2.1.3 ตารางสรุปงบการเงิ นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาฯ เพื่อการลงทุน - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สิ นหมุนเวียน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มี ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สิ นหมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ทุนทีอ่ อกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สิ นและส่วนของเจ้าของ

รายการ
รายได้
รายได้อ่นื - ดอกเบีย้ รับ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย: บาท)
2560

4,052
116,211
39,000
159,263
110,977,706
110,977,706
111,136,969

2,740,718
111,610,000
450
114,351,168
114,351,168

1,000,000
1,000,000
(4,214,199)
(3,214,199)
111,136,969
งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย: บาท)
2560
445
445
(140,958)
(1,354,680)
(1,495,638)
(1,495,193)
(2,719,006)
(4,214,199)

หมายเหตุ : งบประจาปี 2560 เป็ นงบทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

8

โครงสร้างกลุ่มปัจจุบนั
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
(TAKUNI)
จัดจาหน่ายแก๊ส LPG
ทุนชาระแล้ว 400 ล้านบาท

บริษทั จีแก๊ส โลจิ สติ กส์ จากัด
ให้บริการขนส่งวัสตุอนั ตรายและ
วัสดุก่อสร้างทางบก
ทุนชาระแล้ว 15 ล้านบาท
TAKUNI ถือหุน้ 99.99%
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
ติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ และรับเหมา
ก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบแก๊ส LPG
ทุนชาระแล้ว 50 ล้านบาท
TAKUNI ถือหุน้ 99.99%

บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนชาระแล้ว 1 ล้านบาท
TAKUNI ถือหุน้ 99.99%

บริษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม จากัด
บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย
ทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทาลาย
ทุนชาระแล้ว 20 ล้านบาท
TAKUNI ถือหุน้ 99.99%

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
รับเหมาก่อสร้างให้ลกู ค้าในกลุ่มพลังงาน
ทุนชาระแล้ว 100 ล้านบาท
ทาคูนิ (ประเทศไทย) ถือหุน้ 51.30 %
กลุ่มผูบ้ ริหาร ถือหุน้ 48.70 %

1.2.2

นางสาว นิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ และ นาย ฐากูร ตรีวีรานุวฒ
ั น์ (“ผูข้ าย”)

คูส่ ญ
ั ญา
นางสาว นิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

นาย ฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์

1.2.3 บริษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
1.2.3.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล

ความเกี่ยวข้อง
ดารงตาแหน่ ง รองกรรมการผู้จดั การ และเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ
19.08
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คิดเป็ นร้อยละ 16.09 และเป็ นน้องชายของนางสาว นิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์

บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
0107552000073
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขต
บางพลัด กทม.
255,000,000 บาท

1.2.3.2 ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของธนาสิ ริ กรุป๊
ธนาสิริ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ บ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด
และบ้านเดีย่ ว โดยธนาสิริ กรุ๊ป จะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการและเป็ นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการ
ในเขตปริมณฑล ในการดาเนินการในแต่ละโครงการ ธนาสิริ กรุ๊ป จะเป็ นผู้กาหนดรูปแบบโครงการและ
รายละเอียดการออกแบบ โดยศึกษาวิจยั จากความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ
1.2.3.3 แบรนด์ย่อยของธนาสิ ริ กรุป๊
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการโดยเฉลีย่
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาฮาบิ แทต
บ้านเดีย่ ว, บ้านแฝด
5-10 ล้านบาท
2 โครงการ
665 ล้านบาท
94 หลัง
โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์-สิรนิ ธร
โครงการธนาฮาบิแทต ปิ่ นเกล้า-สิรนิ ธร

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการโดยเฉลีย่
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาคลัสเตอร์
บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้
5-10 ล้านบาท
5 โครงการ
412 ล้านบาท
92 หลัง
โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์-สถานีบางพูล
โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล-บางใหญ่

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่ โดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการ
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาวิ ลเลจ
บ้านเดีย่ ว, บ้านแฝด
3-6 ล้านบาท
2 โครงการ
328.5 ล้านบาท
84 หลัง
โครงการธนาวิลเลจ 2 พระราม5-บางใหญ่
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่ โดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการ
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

ธนาซิ โอ
บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชัน้
3-5 ล้านบาท
1 โครงการ
405 ล้านบาท
157 หลัง
โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ:
ระดับราคา:
จานวนโครงการทัง้ หมด
มูลค่าโครงการโดยเฉลีย่
จานวนหลังต่อโครงการโดยเฉลีย่
โครงการทีเ่ ปิ ดขาย ปั จจุบนั :

สิ ริ วิ ลเลจ
บ้านเดีย่ ว, บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ดา้ นหน้า
3-6 ล้านบาท
3 โครงการ
373.7 ล้านบาท
98 หลัง
โครงการสิริ วิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต

1.3 ประเภทและขนาดของรายการ
คานวนขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีท่ จ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
วิ ธีการคานวณ

ขนาดรายการ

41.55 ลบ. (มูลค่ารายการทีจ่ ่ายซื้อ)

5.39%

771.45 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)

เมื่อคานวณขนาดของรายการดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่าสิง่ ตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ จะได้เท่ากับร้อยละ
5.39 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าวและต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
นอกจากนี้ การซือ้ ทีด่ นิ เปล่าดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไป
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ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป”) ซึง่ ทาคูนิ แลนด์ มีแผน
นาทีด่ นิ ดังกล่าวมาพัฒนาโครงการอสังหาฯ ประเภทบ้านจัดสรร
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การคานวณขนาดรายการได้มาซึง่ โครงการพัฒนาบ้านเดีย่ วตามเกณฑ์การคานวณเปรียบเทียบ
เกณฑ์

วิ ธีการคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
เกณฑ์กาไร
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้

เกณฑ์หนุ้ เพิม่ ทุน

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพิม่ ทุน

190.86 ลบ. (มูลค่ารายการได้มา)
1,536.12 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)

ขนาด
รายการ

12.42%

หมายเหตุ: *มูลค่าการได้มาซึง่ สินทรัพย์ 190.86 ล้านบาท คานวณได้ ดังนี้
รายการ
ล้านบาท
ราคาทีด่ นิ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ ปี 2560
93.45
ราคาทีด่ นิ ที่ ทาคูนิ แลนด์ ซื้อจากผูข้ าย
41.55
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
254.51
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
389.51
สัดส่วนการลงทุนของบริษทั ฯ ใน ทาคูนิ แลนด์ (ร้อยละ)
49.00
มูลค่าการได้มาซึง่ สินทรัพย์
190.86

โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการรวมกับการพัฒนาโครงการเป็ นที่อยู่อาศัยแล้วมีขนาดของรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 12.42 ซึง่ อ้างอิงจากประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติ ให้อนุ มตั ิให้
ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของ ทาคู นิ แลนด์ จากทุ น จดทะเบีย นเดิม 1,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย น
150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,490,000 หุ้น มูลค่ า หุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายหุน้ สามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ผรู้ ่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะทาการ
ขายหุน้ ให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จานวน 765,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ ทาคูนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ดนิ ที่ทาคูนิ แลนด์ เป็ น
เจ้าของ เนื่องจากบริษัทฯ และธนาสิริ กรุ๊ป มีแผนร่วมกันที่จะนาทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ มาพัฒนาโครงการอสังหาฯ
ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่อไป โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นร้อยละ 50 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 84,150,000 บาทซึ่งถือเป็ น
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป ทัง้ นี้ การขายหุน้
ดังกล่าวจะดาเนินการภายหลังจากทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและบริษทั ฯ ได้ทาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเสร็จ
สิน้
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังนี้
การคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปในหุน้ ร้อยละ 51 ของทาคูนิ แลนด์
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เกณฑ์

วิ ธีการคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
เกณฑ์กาไร
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้

เกณฑ์หนุ้ เพิม่ ทุน

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพิม่ ทุน

84.15 ลบ. (มูลค่ารายการจาหน่ายไป)
1,536.12 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)

ขนาด
รายการ

5.48%

โดยเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์แล้วพบว่ามีขนาดเท่ากับร้อยละ 5.48 ซึง่ อ้างอิงจากประกาศเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ายไป บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
1.4 รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและจาหน่ ายไป
1.4.1 มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน
ทาคูนิ แลนด์ และผูข้ ายทีด่ นิ ตกลงทีจ่ ะซือ้ ขายทีด่ นิ เปล่าโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 72763 และ 72764 ตัง้ อยู่ทซ่ี อยนาวี
เจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร จานวนเนื้อทีป่ ระมาณ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตาราง
วา โดยรวมมูลค่า 41,550,000 บาท โดยทาคูนิ แลนด์ จะชาระเป็ นเงินสด โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทด่ี นิ ตามสัญญานี้ ผูข้ ายจะเป็ นผูร้ บั ภาระเองทัง้ สิน้
1.4.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
ราคาที่ตกลงซื้อขายกัน อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ได้แก่ บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จากัด และบริษทั ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์
่
คอนซัลแตนท์ ราคา 55,035,000
บาท ซึง่ สูงกว่าราคาทีต่ กลงซือ้ ทีด่ นิ ที่ 41,550,000 บาท
1.4.3 มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและจาหน่ ายไป
ทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ ได้มาในครัง้ นี้มมี ลู ค่ารวม 41,550,000 บาท ซึง่ เป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตามมูลค่าสิง่ ตอบ
แทนทีท่ าคูนิ แลนด์ จ่ายชาระในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ อ้างอิงมาจากการประเมิน
โดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จากัด วันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ บริษทั ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์
่
คอนซัล
แตนท์ จากัด วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ได้ประเมินราย
แปลง ดังนี้
โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท
โฉนดเลขที่ 72764 ตารางวาละ 45,000 บาท
หรือคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 55,035,000 บาท
1.5 ผลประโยชน์ที่บริษทั คาดว่าจะได้รบั
ทีด่ นิ ทีจ่ ดั ซือ้ ในคราวนี้ตงั ้ อยู่บริเวณเดียวกับทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ ทีบ่ ริษทั ฯ จะพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ หมดให้มมี ลู ค่า
สูงขึน้ ซึง่ จะพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ หมดเป็ นหมู่บา้ นจัดสรรและได้รบั การร่วมทุนจากธนาสิริ กรุ๊ป โดยจะประกอบด้วยบ้านเดีย่ ว
จานวน 61 หลัง สวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ วนหย่อม ทีจ่ อดรถและทีต่ งั ้ สโมสร ซึง่ บริษทั จะได้รบั กาไรจากการขายบ้านเดีย่ ว
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นี้ ในอนาคตบริษทั ฯ มีแผนจะดาเนินธุรกิจอสังหาฯ ต่อ หากมีโอกาสและทาเลทีเ่ หมาะสม เนื่องจากมีประสบการณ์ใน
ด้านอสังหาฯ จากการร่วมทุนในครัง้ นี้แล้ว โดยในอนาคตบริษทั ฯ อาจพัฒนาโครงการด้วยตนเอง หรือหากมีโอกาสทีด่ ี
อาจพิจารณาร่วมทุนกับธนาสิริ หรือบริษทั อื่น หากบริษทั ฯ เห็นว่าเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะได้สร้างผลกาไรให้บริษทั ฯ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ยังไม่ได้พจิ ารณาว่าจะดาเนินธุรกิจอสังหาฯ ผ่านทาคูนิ แลนด์ หรือจัดตัง้ บริษทั ฯ ใหม่ ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ และ
ทาคูนิ แลนด์ ไม่มที ่ดี นิ อื่นที่สามารถนามาพัฒนาเป็ นโครงการร่วมกับธนาสิริ กรุ๊ป ทัง้ นี้หากมีโอกาสทีด่ แี ละมีทด่ี นิ ที่
เหมาะสม อาจพัฒนาโครงการร่วมกับธนาสิริ กรุ๊ป ในอนาคต
1.6 แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และความพอเพียงของเงิ นทุนหมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินธุรกิจ โดยเงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ จะมีเงื่อนไขและ
ลักษณะรายการตามนโยบายการทารายการระหว่างกันตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุ มตั ิ ทัง้ นี้เงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ ดังกล่าว จะถูกชาระคืนให้ครบถ้วนก่อนการจาหน่ายหุน้
สามัญให้แก่ธนาสิริ กรุ๊ป
1.7 รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและญาติสนิทของคุณนิตาและคุณฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความสัมพันธ์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นางสาว นิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นาย ประเสิรฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
บิดาของนางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ และ นายฐากูร ตรีวี
รานุวฒ
ั น์
นางสาว กาญจนา ริมพณิชยกิจ
มารดาของนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และ นายฐากูร ตรี
วีรานุวฒ
ั น์
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ส่วนที่ 2
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับความสมเหตุสมผล
ของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกีย่ วโยงกัน
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2 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษทั ฯ
2.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าทารายการ
จากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ทาคูนิ
แลนด์ ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ซึ่งปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทารายการซื้อที่ดนิ เปล่า
จานวน 2 แปลงตัง้ อยู่ทซ่ี อยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อทีด่ นิ รวม 3
ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 จากบุคคลเกีย่ วโยงกัน
ในมูลค่ า 41,500,000 บาท และมีแ ผนที่จะน าที่ดินดัง กล่ า วรวมกับ ที่ดิน ที่ทาคูนิ แลนด์ เป็ น เจ้า ของกรร มสิท ธิ ณ
ปั จจุบนั รวมทัง้ หมดประมาณ 15 ไร่ ดาเนินการโครงการพัฒนาอสังหาฯ ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขาย
โดยภายหลังจากการทารายการซื้อขายที่ดนิ เปล่า บริษัทฯ ได้อนุ มตั ิให้ทาคูนิ แลนด์ ดาเนินการเพิม่ ทุนจด
ทะเบีย นจากเดิม 1,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน จานวน
1,490,000 หุน้ ในราคาตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 149,000,000 บาท โดยจาหน่ าย
ให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัทฯ) และทาการขายหุน้ ให้แก่ธนาสิริ กรุ๊ป เป็ นจานวน 765,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 51 ของ
จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของ ทาคูนิ แลนด์ (หลังเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 150 ล้านบาท) โดยกาหนด
ราคาขาย 110 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท ภายหลังจากการร่วมทุนของธนาสิริ กรุ๊ป ทาคูนิ
แลนด์ มีแผนทีจ่ ะพัฒนาบ้านเดีย่ ว โดยมีรายละเอียดโครงการดีงนี้
ประเภทโครงการ
เนื้ อที่โครงการ
มูลค่าโครงการ
จานวน
ประเภทบ้าน

บ้านเดีย่ วพร้อมอยู่อาศัย
ประมาณ 15 ไร่
601.32 ล้านบาท
61 หลัง
Type A
-ราคาขายเฉลีย่ 8.46 ล้านบาท
-39 หลัง
Type B
-ราคาขายเฉลีย่ 12.33 ล้านบาท
-22 หลัง

หมายเหตุ: 1. ยังไม่มกี ารกาหนดชือ่ โครงการ แต่จะใกล้เคียงโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป เพือ่ สือ่ ว่าเป็ นหนึง่ ในโครงการของธนาสิร ิ กรุ๊ป
2. ดูผงั โครงการและทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซื้อรวมถึงทีด่ นิ ของทาคู นิ แลนด์ ได้ทเี ่ อกสารแนบ 4
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2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการทารายการ
2.2.1 ข้อดีของการทารายการ
2.2.1.1 การได้มาซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าวช่วยให้แผนการร่วมทุนบรรลุผล
การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ
กรุ๊ป และบริษทั ฯ ดังนัน้ การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ในครัง้ นี้จะทาให้เงื่อนไขข้อบังคับในส่วนนี้บรรลุผล และช่วยให้เกิด
การร่วมทุนกับธนาสิริ กรุ๊ป ทาหมู่บา้ นจัดสรรทีค่ าดว่าจะเกิดรายได้และผลกาไร
2.2.1.2 ช่วยให้ได้พนั ธมิตรทางธุรกิจซึง่ มีประสบการณ์เชีย่ วชาญในธุรกิจอสังหาฯ
การซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งในสัญญาเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนา
สิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ เพื่อนาทีด่ นิ ไปพัฒนาเป็ นหมู่บ้านจัดสรร แต่ บริษทั ฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้าน
อสังหาฯ มาก่อน การทีม่ ธี นาสิริ กรุ๊ป มาร่วมทุนจึงเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะมีพนั ธมิตรทีเ่ ชีย่ วชาญในธุรกิจอสังหา
ฯ เนื่องจากธนาสิริ กรุ๊ป เป็ นหนึ่งในผูน้ าทางด้านธุรกิจอสังหาฯ ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะใช้ช่อื แบรนด์ภายใต้
ธนาสิริ กรุ๊ป อย่างไรก็ตาม ในการร่วมทุนครัง้ นี้ ทาคูนิ แลนด์ จะมีกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนบริษทั ฯ จานวน 2
คน ในการร่วมกาหนดนโยบาย ติดตามการดาเนินงานของทาคูนิ แลนด์ จึงทาให้มโี อกาสในการเรียนรู้ การ
ดาเนินงาน ของบริษทั พัฒนาอสังหาฯ และมีประสบการณ์ในการบริหารบริษทั พัฒนาอสังหาฯ
2.2.1.3 การได้มาซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าวจะช่วยให้โครงการมีทางเข้าออกทีส่ ะดวกสบาย
เนื่องจากพืน้ ที่ดนิ ที่จะนามาทาเป็ นหมู่บ้านจัดสรรนัน้ แต่เดิมต้องเข้าออกทางเดินข้างคลอง ซึ่งจะผ่านได้
เพียงรถจักรยานยนต์ หากมีทด่ี นิ 2 แปลงดังกล่าว จะทาให้โครงการมีทางเข้าออกที่สะดวกสบายและความ
สวยงาม และจะทาให้โครงการมีภาพลักษณ์ทด่ี ขี น้ึ และทาให้ดงึ ดูดลูกค้ามากขึน้ ถึงแม้ว่าจะมีทางเลือก คือ
ซือ้ ทีด่ นิ จากบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด (ทีด่ นิ หมายเลข 8 ในเอกสารแนบ 4) เพื่อทาทางเข้าออก
โครงการ แต่จะทาให้ทางเข้าออกโครงการแคบกว่าและไม่สวยงามเท่ากับทีด่ นิ 2 แปลงทีจ่ ะซือ้
2.2.1.4 สามารถซือ้ ทีด่ นิ ในราคาทีถ่ ูกกว่าราคาประเมิน
ทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซือ้ ได้รบั การประเมินจาก บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จากัด วันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ
บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์
่
คอนซัลแตนท์ จากัด วันที่ 11 ตุ ลาคม 2560 ซึ่งเป็ นผู้ประเมินที่ไ ด้ร ับ
อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ได้ประเมินรายแปลง ดังนี้ โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท
โฉนดเลขที่ 72764 ตารางวาละ 45,000 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 55,035,000 บาท แต่ราคาที่ ทา
คูนิ แลนด์ ได้มาในครัง้ นี้มมี ูลค่ารวมเพียง 41,550,000 บาท ซึง่ ถูกกว่าราคาประเมินถึง 13,485,000 บาท
รวมถึงจะได้มาซึง่ ภาระจายอมให้ผซู้ อ้ื ผ่านเข้าออก ในทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 16996 และโฉนดเลขที่ 115446
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของนางสาวนิ
ตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ (ผูข้ าย)
์
2.2.1.5 เป็ นการลงทุนทีช่ ่วยให้บริษทั ฯ ได้ทาธุรกิจอสังหาฯ โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นสร้างธุรกิจขึน้ มาใหม่ทงั ้ หมด (ไม่ตอ้ ง
สร้างความเชื่อถือใหม่จากลูกค้าด้วยตนเอง)
การซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งในสัญญาเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนา
สิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ เพื่อมาพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นจัดสรร การทีม่ ธี นาสิริ กรุ๊ป ทีเ่ ป็ นหนึ่งในผูน้ าทางด้านธุรกิจ
อสังหาฯ มาร่วมทุนจะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั โครงการมากขึน้ อีมทัง้ ยังใช้ช่อื โครงการเสมือนเป็ น
หนึ่งในโครงการของธนาสิริ กรุ๊ป รวมถึงค่าใช้จ่ายและแบบก่อสร้างต่างๆ จะได้รบั การควบคุมดูแลโดยธนา
สิริ กรุ๊ป จึงน่าจะช่วยลดความเสีย่ งในการขาดทุนไปได้
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2.2.2 ข้อด้อยของการทารายการ
2.2.2.1 เสียโอกาสในการนาเงินลงทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่นื
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีธุรกิจหลายประเภท บริษทั ฯ มีธุรกิจหลายประเภทอยู่แล้วซึง่ การนาเงินลงทุนไปลงใน
ธุรกิจใหม่ทาให้เสียโอกาสในการนาเงินลงทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่นื ทัง้ ในธุรกิจทีม่ อี ยู่แล้วหรือในทางอื่นที่
มีความเสีย่ งน้อยกว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่
2.2.2.2 การลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั ฯ
เนื่องจากการซื้อที่ดนิ และพัฒนาโครงการจะใช้เงินมาจากการเพิม่ ทุนและการกู้ยมื สถาบันการเงิน หาก
โครงการไม่เป็ นไปตามแผนการลงทุนในครัง้ นื้ การลงทุนในครัง้ นี้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั
ฯ
2.3 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ทารายการ
2.3.1 ข้อดีของการไม่ทารายการ
2.3.1.1 บริษทั ฯ ยังคงประกอบธุรกิจตามทีม่ ใี นปั จจุบนั โดยไม่มธี ุรกิจใหม่เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มคี วามเสีย่ ง
จากการประกอบธุรกิจใหม่
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีห่ ลากหลายอยู่แล้ว การเริม่ ธุรกิจใหม่ย่อมมีความเสีย่ งทีอ่ าจทาให้บริษทั ฯ ขาดทุน
และมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการทารายการ เช่น ผูป้ ระเมินมูลค่าสินทรัพย์ และทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เป็ นต้น
2.3.2 ข้อด้อยของการไม่ทารายการ
2.3.2.1 เงื่อนไขบังคับก่อนในการร่วมทุนกับธนาสิรไิ ม่บรรลุผล
การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ
กรุ๊ป และบริษทั ฯ ดังนัน้ หากไม่ซอ้ื ทีด่ นิ ในครัง้ นี้ จะทาให้เงื่อนไขข้อบังคับในส่วนนี้ ไม่บรรลุผล อาจทาให้ไม่
เกิดการร่วมทุนกับธนาสิริ กรุ๊ป และเสียโอกาสในการทาหมู่บา้ นจัดสรรทีค่ าดว่าจะเกิดรายได้และผลกาไร
2.3.2.2 ไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญให้คาปรึกษาในการทาโครงการ
บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาฯ มาก่อน หากไม่พฒ
ั นาโครงการร่วมกับธนาสิริ กรุ๊ป การ
เริ่มทาธุรกิจ ในด้านนี้โดยที่ไม่มผี ู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาอาจทาให้ มคี วามเสี่ยงที่โครงการจะดาเนินการ
ผิดพลาดได้
2.3.2.3 ทาให้ทด่ี นิ ไม่มที างเข้าออกทีส่ ะดวกสบาย
หากไม่ทารายการซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าว ทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ ทีม่ อี ยู่ปัจจุบนั จะเข้าออกทางข้างคลอง ซึง่ ผ่านได้
เพีย งรถจัก รยานยนต์ การซื้อ ที่ดิน ดัง กล่ า ว 2 แปลง จะท าให้ท่ีดิน ที่ท าคูนิ แลนด์ ครอบครองอยู่ มี
ทางเข้าออกสาหรับรถยนต์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) อย่างไรก็ตาม ทาคูนิ แลนด์ อาจจะซือ้ ทีด่ นิ
จากทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเป็ นทางออกโครงการได้
2.4 ความเสี่ยงของการทารายการ
2.4.1 ความเสีย่ งทีก่ ารร่วมดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
หลังการทารายการซื้อที่ดนิ ทาคูนิ แลนด์ จะร่วมทุนกับธนาสิริ กรุ๊ป โดยธนาสิริ กรุ๊ป จะเข้ามาถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ซึ่ง มีความเสีย่ งที่การดาเนินงานอาจไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
บริษทั ฯ จะมีอานาจในการคัดค้านน้อยกว่าธนาสิริ กรุ๊ป อีกทัง้ สถานะของทาคูนิ แลนด์ จะเปลีย่ นจากบริษทั
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2.4.2

ย่อยเป็ นบริษทั ร่วม อย่างไรก็ตาม กรรมการของทาคูนิ แลนด์ เป็ นตัวแทนจากบริษทั ฯ 2 ใน 5 คน ซึง่ จะทา
หน้าที่ในการช่วยกันกาหนดนโยบายและติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ และคอยรักษาผลประโยชน์
ให้กบั บริษทั ฯ อย่างเต็มที่
ความเสีย่ งทีโ่ ครงการจะถูกล้มเลิกเนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนา
สิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ ไม่บรรลุผล
ตามร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ ได้ระบุเงื่อนไขบังคับก่อนให้ธนาสิริ กรุ๊ป และ
บริษทั ฯ เช่น ร่วมกันดาเนินการจัดหาผูป้ ระเมินราคาทีด่ นิ อีกรายมาประเมินราคาทีด่ นิ ของทัง้ โครงการ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางด้านบัญชีและการกูเ้ งิน ซึง่ ทัง้ สองฝ่ ายต้องการให้การทารายการทัง้ หมดรวมถึงการซือ้ ทีด่ นิ
และการจดภาระจายอมเพื่อให้ทด่ี นิ ดังกล่าวมีทางเข้าออกเรียบร้อยก่อน จึง จะทาการประเมินทีด่ นิ ทัง้ หมด
โดยคาดว่า จะสาเร็จภายในเดือ นมิถุน ายน 2561 ทัง้ นี้ หากราคาประเมินที่ดินที่ป ระเมินได้ใหม่ต่ า กว่ า
165,000,000 บาท จะทาให้เงื่อนไขบังคับก่อนไม่บรรลุผล จึงมีความเสีย่ งทีธ่ นาสิริ กรุ๊ปจะยกเลิกโครงการ
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่ามีความเสีย่ งต่าเนื่องจากธนาสิริ กรุ๊ป เริม่ ดาเนินบางอย่าง
ไปแล้ว เช่น ว่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมาย ศึกษาตลาดและความเป็ นไปได้ เป็ นต้น อีกทัง้ ราคาประเมินทีด่ นิ 2
แปลงดังกล่าว ที่ประเมินโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด และ บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์
่
คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินที่ได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ประเมินแล้วมูลค่าเท่ากับ
55,035,000 ล้านบาท และทาคูนิ แลนด์ ได้เคยทาการประเมินที่ดินหมายเลข 3 ตามเอกสารแนบ 4 ได้
มูลค่าประมาณ 116,900,000 บาท ซึง่ เมื่อรวมกันแล้วจะได้มากกว่า 165,000,000 บาท
หมายเหตุ: เหตุผลที ่ ธนาสิร ิ กรุ๊ป ยังไม่ทาการประเมินทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ ตามเงือ่ นไขข้องบังคับก่อนเนือ่ งจาก ธนาสิร ิ
กรุ๊ป ต้องการให้ทดี ่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ ทีจ่ ะนามาพัฒนาเป็นโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรรวมกันเป็นผืนเดียวก่อน คือ
รวมทีด่ นิ 2 แปลงทีท่ ารายการ และถนนภาระจายอมด้านหน้า เพือ่ การประเมินทีถ่ ูกต้องจากผูป้ ระเมิน และใช้เป็น
เอกสารในการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินในการทาโครงการ

2.4.3

ความเสีย่ งทีเ่ มื่อซือ้ ทีด่ นิ แล้วไม่สามารถนามาพัฒนาเป็ นโครงการได้
การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนของธนาสิริ กรุ๊ป และบริษทั ฯ ซึง่ หากมีเหตุการณ์
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อน โครงการก็จะไม่เกิดขึน้ ซึง่ มีความเสีย่ งที่ทาให้ทด่ี นิ ทีซ่ อ้ื มาแล้วไม่ได้ทา
โครงการจะเป็ นการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าที่ดนิ ดังกล่าวยังคง
นามาพัฒนาได้ในภายหลังหากมีการการร่วมทุนกับ บริษทั อื่น หรือพัฒนาเองโดยทาคูนิ แลนด์ เนื่องจากทา
คูนิ กรุ๊ป เองก็มปี ระสบการณ์ดา้ นธุรกิจก่อสร้าง และทีด่ นิ ดังกล่าวช่วยให้ทด่ี นิ ของบริษทั ฯ มีศกั ยภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ทาให้โอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการพัฒนาทีด่ นิ ของบริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้

2.5 เปรี ย บเที ย บข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยระหว่ า งการท ารายการกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ การท ารายการกับ
บุ ค คลภายนอก ความจ าเป็ นที่ ต้ องทารายการกับบุค คลที่ เ กี่ ยวโยงกัน และเหตุผ ลที่ บริ ษัทฯ ไม่ ทา
รายการกับบุคคลภายนอก
ทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซือ้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นทีด่ นิ ติดกับทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ การซือ้ ทีด่ นิ นี้ จะนามาพัฒนา
เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการและเป็ นทางเข้าออกของโครงการ อย่างไรก็ตาม ทีด่ นิ ถัดมาจากทีด่ นิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ของบริษทั ทาคูนิ (ไทย) จากัด ก็สามารถนามาพัฒนาเป็ นทางเข้าออกเช่นกัน (ทีด่ นิ หมายเลข 8 ตาม
เอกสารแนบ 4) แต่ถา้ เปรียบเทียบจากขนาดและรูปร่างแล้ว อาจไม่สะดวกสบายและสวยงามเท่าทีด่ นิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน อีกทัง้ ทีด่ นิ ทีท่ ารายการยังได้มาในราคาทีถ่ ูกกว่าราคาประเมิน ช่วยให้โครงการได้ทงั ้ ความสะดวกสบายและ
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ความสวยงามกว่า และเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างทาคูนิ กรุ๊ป และธนาสิริ กรุ๊ป
ดังนัน้ การได้มาซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าว จะทาให้โครงการมีภาพลักษณ์ทด่ี ขี น้ึ และทาให้ดงึ ดูดลูกค้ามากขึน้ และเป็ นส่วนหนึ่งที่
จะทาให้การร่วมทุนกับธนาสิริ กรุ๊ป เกิดขึน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่ามีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทารายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน

20

ส่วนที่ 3
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับความสมเหตุสมผล
ต่อความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขของรายการ
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3 ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
3.1 การประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ได้มาและมูลค่าสิ่ งตอบแทน
ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของสินทรัพย์ท่ไี ด้มา บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อที่ดนิ
จานวน 2 แปลงตัง้ อยู่ทซ่ี อยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อทีด่ นิ รวม 3
ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 จากบุคคลเกีย่ วโยงกัน
ในมูลค่า 41,500,000 บาท
เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสม ทีป่ รึกษาฯ จะเปรียบเทียบราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวกับราคาประเมินตาม
รายงานประเมินราคาซือ้ ขายทีด่ นิ อ้างอิงมาจากการประเมินโดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จากัด วันที่ 27 ตุลาคม
2560 และ บริษทั ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์
่
คอนซัลแตนท์ จากัด วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. ได้ประเมินรายแปลง ดังนี้ โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท โฉนดเลขที่ 72764
ตารางวาละ 45,000 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 55,035,000 บาท
เมื่อเปรียบเทียบราคาซือ้ ขายทีด่ นิ กับราคาประเมิน ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวจะมีราคาต่ ากว่าราคาประเมิน
อยู่ 13,535,000 บาท โดยราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ในการทารายการครัง้ นี้อยูท่ ร่ี าคา 41,500,000 บาท จึงมีความเหมาะสมเมือ่
เปรียบเทียบกับราคาประเมินของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
นอกจากนี้ท่ปี รึกษาฯ ยังได้พจิ ารณาถึงความคุ้มค่าผลตอบแทนของโครงการพัฒนาอสังหาฯ ซึ่งจะพัฒนา
ทีด่ นิ ทัง้ หมดเป็ นหมู่บา้ นจัดสรรและได้รบั การร่วมทุนจากธนาสิริ กรุ๊ป โดยโครงการประกอบด้วย บ้านเดีย่ วจานวน 61
หลัง สวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ วนหย่อม ทีจ่ อดรถและทีต่ งั ้ สโมสร โดยทีด่ นิ ทีจ่ ดั ซือ้ ในครัง้ นี้เป็ นส่วนประกอบของโครงการ
รายละเอีย ดการพิจารณาความคุ้มค่ า ผลตอบแทนโครงการด้วยวิธีมูลค่ า ปั จ จุบนั ของกระแสเงิน สดสุทธิ
(Discounted Cash Flow,”DCF”) ดังนี้
การประเมินมูลค่าโครงการด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เพื่อประเมินมูลค่าโครงการ
ของบริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด ทีป่ รึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ นี ้ใี นการประเมินมูลค่าให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ
การประเมินมูลค่าโครงการของทาคูนิ แลนด์ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เป็ นการ
คานวณหามูลค่าของโครงการ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดในอนาคตจากการลงทุน ทีป่ รึกษาฯ ได้นาข้อมูลประมาณ
การของโครงการซึ่งจัด ทาโดยธนาสิริ กรุ๊ป ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลโครงการในอดีตของธนาสิริ กรุ๊ป มาศึกษาความ
สมเหตุ สมผล พร้อ มทัง้ หามูลค่า โครงการและผลตอบแทนจากโครงการเพื่อประกอบการตัดสิน ใจในการซื้อที่ดิน
ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อใช้ในการศึกษาประมาณการข้อมูลทาง
การเงิน รวมทัง้ พิจารณาถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการจัดทาประมาณการด้วย
ทัง้ นี้ ประมาณการขายตามสมมติฐานในโครงการทีไ่ ด้รบั จากธนาสิริ กรุ๊ป จะเริม่ ต้นการก่อสร้างตัง้ แต่เดือน
กรกฎาคม ปี 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 และโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมขายในเดือนมิถุนายน ปี 2562 โดย
คาดการณ์ว่าจะขายหมดในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2564 โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการบ้านเดีย่ วพร้อมอยู่อาศัยบน
ทาเลศักยภาพ ซึง่ จะเริม่ ดาเนินงานตามแผน โครงการจะมีบา้ น จานวนทัง้ สิน้ 61 หลัง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
บ้าน Type – A ซึ่งมีพ้นื ทีใ่ ช้สอย 175 ตารางเมตร และมีเนื้อที่มาตรฐาน 56.25 ตารางวา จานวน 39 หลัง ราคาขาย
เฉลี่ยหลังละ 8.46 ล้านบาท และบ้าน Type – L มีพ้นื ที่ใช้สอย 255 ตารางเมตร มีเนื้อที่มาตรฐาน 69.38 ตารางวา
จานวน 22 หลัง ราคาขายเฉลีย่ หลังละ 12.33 ล้านบาท สรุปรายละเอียดทีใ่ ช้ในการประมาณการ ดังนี้
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รายการ
สมมติ ฐานด้าน
รายได้
ประเภททรัพย์สนิ
ระยะเวลา
ประมาณการ
รายละเอียด
โครงการ

สมมติ ฐาน

โครงการบ้านเดีย่ วพร้อมอยู่อาศัย
ปี 2561 - 2565
ประเภทบ้าน

พื้นที่ใช้สอย
(ตรม.)
175
255

Type - A
Type - L

อัตราการขาย
(หน่วย: หลัง)

ราคาขาย
เงื่อนไขการชาระ
เงิน

สมมติ ฐานด้าน
ต้นทุน
ค่าทีด่ นิ และ
ค่าใช้จ่ายให้ได้มา
ซึง่ ทีด่ นิ

จานวน
(หลัง)
39
22

เนื้ อที่มาตรฐาน
(ตร.ว.)
56.25
69.38

ราคาขายเฉลี่ย
(ล้านบาท)
8.46
12.33

ประเภท
บ้าน
Type- A

มิ .ย
. 62
1

ก.ค.
62
1

ส.ค.
62
2

ก.ย.
62
1

ต.ค.
62
1

พ.ย.
62
2

ธ.ค.
62
1

ม.ค.
63
1

ก.พ.
63
2

มี.ค.
63
1

เม.ย.
63
1

พ.ค.
63
2

Type - L

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ประเภท
บ้าน
Type- A
Type - L

มิ .ย
. 63
1
1

ก.ค.
63
2
1

ส.ค.
63
3
1

ก.ย.
63
1
1

ต.ค.
63
2
1

พ.ย.
63
3
1

ธ.ค.
63
1
1

ม.ค.
64
2
1

ก.พ.
64
3
1

มี.ค.
64
1
1

เม.ย.
64
2
-

พ.ค.
64
2
-

จากการข้อมูลตลาดโครงการโซนเพชรเกษมและบางแค ทีไ่ ด้รบั จากธนาสิริ กรุ๊ป อัตรา
การขายเฉลีย่ ในบริเวณดังกล่าวอยู่ท่ี 3.29 หลัง/เดือน/โครงการ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็น
ว่าอัตราการขายตามตารางข้างต้นมีเหมาะสมและอยู่บนหลักความระมัดระวัง (Conservative)
บ้าน Type - A ราคาเฉลีย่ หลังละ 8.46 ล้านบาท
บ้าน Type - L ราคาเฉลีย่ หลังละ 12.33 ล้านบาท
Type - A
- ทาสัญญาและวางเงินจองทันที จานวน 0.05 ล้านบาท
- ลูกค้าโอนเงินส่วนทีเ่ หลือและโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลกู ค้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
Type - L
- ทาสัญญาและวางเงินจองทันที จานวน 0.05 ล้านบาท
- ลูกค้าโอนเงินส่วนทีเ่ หลือและโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลกู ค้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ประกอบไปด้วยทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ คิดตามมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 93.45 ล้านบาท ซึง่ เป็ น
มูลค่าต้นทุนของทีด่ นิ ทีท่ าคูนิ แลนด์ ซือ้ มา และทีด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ เพิม่ ในครัง้ นี้คดิ ตามราคาซือ้ ทีต่ ก
ลงกันเท่ากับ 41.55 ล้านบาท รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 145.00 ล้านบาท
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ต้นทุนค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนเงิน 145.65 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ท่ี 11,712
บาท/ตารางเมตร อ้างอิงจากข้อมูลประมาณการค่าก่อสร้างของธนาสิริ กรุ๊ป ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ
ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของโครงการบ้านเดีย่ วอื่นทีธ่ นาสิริ กรุ๊ป เคยพัฒนา ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับโครงการนี้ พบว่าต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลีย่ ของโครงการในอดีตนัน้ อยู่ท่ี 11,425 บาท/ตาราง
เมตร ซึง่ มีความใกล้เคียงกันกับโครงการทีก่ าลังจะพัฒนากับทาคูนิ แลนด์ รวมถึงอ้างอิงจาก
ข้อมูลของต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านเดีย่ วตึก 2-3 ชัน้ ในท้องตลาดของปี 2560 ได้ดงั นี้
รายการประเภททรัพย์สิน
(ราคา บาท/ตารางเมตร)
บ้านเดีย่ วตึก 2-3 ชัน้

ราคาที่ใช้ในปี 2560
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ธ.ค.
ต่า

ปานกลาง

สูง

10,400

12,200

15,000

ทีม่ า: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

จากตารางข้างต้น พบว่าราคาต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการนี้เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลเฉลีย่
ในตลาดอยู่ในช่วงค่าสูงสุดและต่าสุดของราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร
หมายเหตุ: ต้นทุนค่าก่อสร้างประกอบไปด้วย 1. ค่าเสาเข็มพร้อมตอก 2.ค่าก่อสร้างบ้านตามสัญญา 3. รัว้ แบ่งแปลงบ้าน
และ 4. ส่วนควบมาตรฐาน

ค่าระบบ
สาธารณูปโภค

ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนเงิน 71.61 ล้านบาท อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านระบบ
สาธารณูปโภคของธนาสิริ กรุ๊ป
หมายเหตุ:ค่าระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย 1. งานพัฒนาถมดิน 2.งานก่อส้รางอาคารสโมสรและภูมทิ ศั น์ และ3. รัว้
คอนกรีตรอบโครงการ

ค่าออกแบบ และ
ตกแต่งบ้าน
ตัวอย่างและ
สานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริการ
หลังการขาย

ค่าธรรมเนียมใน
การโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายการขาย
และโฆษณา

ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนเงิน 12.60 ล้านบาท อ้างอิงจากข้อมูลประมาณการของธนา
สิริ กรุ๊ป

เท่ากับ 7.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ของรายได้รวม อ้างอิงจากข้อมูลสถิตใิ นการพัฒนา
โครงการของธนาสิริ กรุ๊ป ในอดีต ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้นาข้อมูลของค่าใช้จ่ายบริการหลังการ
ขายโครงการทีธ่ นาสิริ กรุ๊ป เคยพัฒนาทัง้ สิน้ 4 โครงการ ซึง่ เป็ นโครงการทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กันกับโครงการนี้ พบว่าค่าใช้จ่ายบริการหลังการขายของโครงการนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 4
โครงการในอดีตซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.50 ของรายได้รวม
เท่ากับ 3.61 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ของมูลค่าโอน อ้างอิงตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง และลูกค้าชาระค่าธรรมเนียมคนละครึง่ ตามนโยบายของธนาสิริ กรุ๊ป
เท่ า กับ 19.84 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 3.30 ของมู ล ค่ า โอน อ้า งอิง ตามหลัก เกณฑ์ข อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่ากับ 30.07 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของรายได้รวม อ้างอิงจากข้อมูลสถิติใ นการ
พัฒนาโครงการของธนาสิริ กรุ๊ป ในอดีต ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้นาข้อมูลของค่าใช้จ่ายการขาย
และโฆษณาของโครงการที่ธนาสิรเิ คยพัฒนาทัง้ สิน้ 4 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการที่มลี กั ษณะ
โครงสร้างและแบบทีค่ ล้ายกันกับโครงการนี้ พบว่าค่าเฉลีย่ ของ 4 โครงการในอดีตอยู่ทร่ี อ้ ยละ
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5.70 ของรายได้รวม ซึง่ โครงการนี้มอี ตั ราค่าใช้จ่ายการขายและโฆษณาต่ ากว่าค่าเฉลีย่ เพียง
เล็กน้อย
หมายเหตุ : ค่ า ใช้จ่า ยการขายและโฆษณาประกอบด้วย 1. Printing & press ads 2. Billboard & Marketing Online 3.
Billboard rental 4. Promotion และ 5. ของสมมนาคุณ

ค่าใช้จ่ายในการ
เท่ากับ 25.55 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.25 ของรายได้รวม อ้างอิงข้อมูลจากประมาณ
ดาเนินงาน (ระดับ การของธนาสิริ กรุ๊ป ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้นาข้อมูลของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ระดับ
โครงการ)
โครงการ) ของโครงการที่ธนาสิรเิ คยพัฒนาทัง้ สิ้น 4 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการที่มลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกันกับโครงการนี้ พบว่าค่าเฉลีย่ ของ 4 โครงการในอดีตอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.08 ของรายได้
รวม อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามข้อมูลจากธนาสิริ กรุ๊ป พบว่า 1 ใน 4 ของโครงการในอดีต
นัน้ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ระดับ hi-end ซึง่ จะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูงกว่าโครงการ
อื่นๆ อีก 3 โครงการที่เหลือ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ ส่วนกลางมีขนาดใหญ่ กว่า ที่
ปรึกษาฯ จึงพิจารณาเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ 3 โครงการทีเ่ ป็ นระดับเดียวกัน จะ
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเฉลีย่ อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 4.77 ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการ
นี้จะมีอตั ราส่วนทีค่ ่อนข้างใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรฝ่ ายก่อสร้าง 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรฝ่ ายขาย 3.
ค่า intencive 3. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ 4. ค่าไฟฟ้ า น้ าประปา 5. ค่าไฟฟ้ าป้ าย Billboard และ 6. ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
(ส่วนกลาง)
ค่าจดจานองและ
ค่าธรรมเนียม
ดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายค้า
ประกันเงินกูย้ มื
สถาบันการเงิน

ค่าใช้จ่ายผูต้ รวจ
สอบบัญชี

เท่ากับ 20.59 ล้านบาท ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายบริหารทีท่ าคูนิ แลนด์ จะต้องจ่ายให้กบั ธนาสิริ กรุ๊ป
โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ท่ี 50,000 บาท/เดือน โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนทีเ่ ริม่
พัฒนาโครงการ จนเปิ ดโอนบ้านหลังแรกจะมีค่าใช้จ่ายผันแปรในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของมูลค่า
โครงการ อ้างอิงจากร่างสัญญาผูถ้ อื หุน้ ระหว่างธนาสิริ กรุ๊ป และ บริษทั ฯ
เท่ากับ 0.25 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการของธนาสิริ กรุ๊ป

เท่ากับ 3.59 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ของมูลค่าวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ณ ต้นปี ของแต่
ละปี ซึ่ง ค่ า ใช้จ่ายรายการนี้เ ป็ น การประมาณการที่มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่
กาหนดให้มกี ารค้าประกันกู้ยมื เงินดังกล่าว โดยทาคูนิ แลนด์ และธนาสิริ กรุ๊ป ตกลงทีจ่ ะให้
การค้าประกันเงินกู้โครงการร่วมกันตามสัดส่วนการลงทุน ทัง้ นี้ ทาคูนิ แลนด์จะต้องชาระ
ค่าตอบแทนในการดาเนินการดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าค้าประกัน อ้างอิงข้อมูลตามร่างสัญญาผู้
ถือหุน้ ระหว่างธนาสิริ กรุ๊ป และ บริษทั ฯ
เท่ากับ 1.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 350,000 บาท/ปี อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการของธนาสิริ
กรุ๊ป ซึง่ ธนาสิริ กรุ๊ป ประมาณการโดยการสอบถามราคาตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว

เปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ของโครงการปัจจุบนั กับโครงการในอดีตของธนาสิ ริ
รวมต้นทุนขาย

โครงการในนามธนาสิ ริ

Project 1*

Project 2*

Project 3*

Project 4*

เฉลี่ย

66.6%

67.0%

65.0%

65.2%

66.0%

65.8%

หมายเหตุ: *โครงการต่างๆ ของธนาสิริ กรุ๊ป ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับโครงการทีท่ าคูนิ แลนด์ จะพัฒนา
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จากตารางข้างต้น อัตราส่วนต้นทุนขายของโครงการ (ไม่รวมดอกเบีย้ ทีด่ นิ ) เท่ากับร้อยละ 66.6 ซึง่ สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับอัตราต้นทุนขายเฉลี่ยของโครงการทัง้ 4 ในอดีตที่ธนาสิริ กรุ๊ป เคยพัฒนาเล็กน้อย ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าอัตรา
ต้นทุนขายของโครงการนี้มคี วามสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับข้อมูลโครงการในอดีตทีธ่ นาสิรเิ คยพัฒนา
เปรียบเทียบความสามารถในการทากาไรระหว่างโครงการดังกล่าวกับบริษทั อสังหาริมทรัพย์ในตลท.
รายได้
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น

โครงการ
601.32
(410.04)
191.28

%
68%
32%

PRIN
3,014.41
(2,123.50)
890.91

70%
30%

SAMCO
937.49
(667.08)
270.41

%
71%
29%

SC
11,600.35
-7677.87
3,922.48

%
66%
34%

THANA
828.33
(562.49)
265.84

%

เฉลี่ย

68%
32%

69%
31%

หมายเหตุ: ทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับราคาต้นทุนทีด่ นิ เป็ นตามราคาประเมินเพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบเสมือนซื้อทีด่ นิ แล้วพัฒนาทันที

จากตารางข้างต้น เมื่อปรับราคาต้นทุนทีด่ นิ เป็ นตามราคาประเมินเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ อัตราส่วนต้นทุน
ต่อรายได้ของโครงการมีความใกล้เคียงอย่างมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เฉลี่ยของบริษทั ในตลท. ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าประมาณการต้นทุนขายทีจ่ ดั ทาโดยธนาสิริ กรุ๊ป มีความเหมาะสม
โดยอาศัยข้อมูลและสมมติ ฐานที่กาหนดข้างต้น สรุปประมาณการทางการเงิ นตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2565 ได้ดงั นี้
ประมาณการงบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

-

141.68

317.22

142.41

-

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

-

-90.49

-202.60

-90.96

-

กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

-

51.20

114.62

51.46

-

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

-5.24

-26.82

-47.36

-28.37

-4.60

กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงิ นได้

-5.24

24.38

67.26

23.09

-4.60

-

- 0.72

- 0.33

-0.08

-

-5.24

23.66

66.93

23.01

-4.60

-

-3.68

-13.39

-5.65

-

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

-5.24

19.98

53.54

17.36

-4.60

NOPAT

- 5.24

20.70

53.81

18.47

-4.60

การเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

-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%

ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้

เงินกูย้ มื สุทธิ

82.55

-31.23

-50.72

-0.59

-

ดอกเบีย้ เงินกู้

-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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มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสด

-175.11

มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการสุทธิ (NPV)

-16.66

145.33

77.23

-8.67

22.12

หมายเหตุ: อัตราการคิดลด (WACC) เท่ากับร้อยละ 10.37

จากการศึกษาประมาณการโครงการทีไ่ ด้รบั จากธนาสิริ กรุ๊ป ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวให้
ผลตอบแทนคุม้ ทุน โดยทีป่ รึกษาฯ คานวณผลตอบแทนโครงการได้เท่ากับร้อยละ 17.09 และผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้
ได้เท่ากับร้อยละ 20.24 และเมื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการโดยวิธกี ระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราคิดลดเท่ากับ
ร้อยละ 10.37 จะได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการเท่ากับ 22.12 ล้านบาท
• อัตราการคิดลด (Discount Rate)
- ที่ปรึกษาฯ คานวณอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ
บริษัท ฯ โดยอ้างอิงจากต้นทุ นทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
สามารถคานวณได้ ดังนี้
บริษทั จดทะเบียนที่นามาเทียบเคียง
ทีป่ รึกษาฯ เลือกพิจารณา บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (THANA) เป็ นบริษทั คู่เทียบ เนื่องจากเป็ นบริษทั
ทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมพัฒนาโครงการกับทางทาคูนิ แลนด์ รวมถึงจะเข้ามาถือหุน้ ร้อยละ 51 ในทาคูนิ แลนด์ อีกทัง้ ธนาสิริ กรุ๊ป
ยังเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบของโครงการและเป็ นผูบ้ ริหารโครงการ
ชื่อบริ ษทั
บริษทั ธนาสิร ิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

ชื่อย่อ
THANA

สัดส่วนรายได้
รายได้จากการขายโครงการแนวราบ 99.36%
รายได้อ่นื ๆ
0.64%

ลักษณะธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน
จัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อขาย เน้นการ
พัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และ
ส าหรับ บริษัท ย่ อ ย เน้ น การพัฒ นา
โครงการในส่ ว นภู ม ิ ภ าคที่ ม ีก าร
เติบ โตทางเศรษฐกิจ อย่ า งต่ อ เนื่อ ง
โดยบริ ษั ท จะพัฒ นาโครงการใน
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก

ทีม่ า: www.setsmart.com และรายงานประจาปี ฉบับล่าสุดปี 2560

ตารางแสดงการคานวณต้นทุนทางการเงิ นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกลุ่มธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย
WACC
WACC
WACC
โดยที่
D
E
T
Kd
Ke

=
=
=

(D/(D+E) x Kd x (1-T)) + (E/(D+E) x Ke)
[24.81%*7.90%*(1-20%) + (75.19%*11.71%]
10.37%
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เท่ากับ 0.33 เท่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้ อ้างอิงจากอัตราเฉลีย่ ของส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ (Average Debt/Equity Project)
มูลค่าของส่วนผูถ้ อื หุน้ (Equity)
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20.00
ต้นทุนของหนี้สนิ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.90 ต่อปี อ้างอิงจากผลการเฉลีย่ หนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ของโครงการ
ต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ คานวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing Model (CAPM) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 11.71 ต่อปี
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ต้นทุนของทุน (Ke) สามารถคานวณได้จากวิธี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี้
Ke

โดยที่
Rf
Beta (β)

Rm

=
=
=

Rf + β x (Rm-Rf)
2.95% + 0.73*(14.91%-2.95%)
11.71%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง (Risk Free Rate) อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.95 ต่อปี (ทีม่ า : ThaiBMA)
ค่าเฉลีย่ ค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผลตอบแทนของหุน้ THANA (คานวณ
จากราคาปิ ดย้อนหลัง รายสัปดาห์ 5 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) ซึง่ Unlevered Beta มีค่าเท่ากับ 0.58 และ
ปรับด้วยอัตราหนี้สนิ ต่อทุน จะได้ค่า Beta เท่ากับ 0.73
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Return) คานวณได้จากอัตราผลตอบแทนรวมเฉลีย่ รายปี จาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 15 ปี ย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีค่าร้อยละ 14.91 ต่อปี

ทีม่ า: Copyright © 2018, S&P Global Market Intelligence
“ห้ามนาข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ รวมถึงการให้เลทติ้ง ("เนื้อหา") ในรูปแบบใดก็ตามไปใช้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องก่อน โดย
บุคคลดังกล่าว บริษทั ในเครือ และซัพพลายเออร์ ("ผูใ้ ห้บริการเนื้อหา") ไม่ได้รบั ประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความทั นเวลา หรือความพร้อมใช้
งานของเนื้อหาใด ๆ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้น (การละเลยหรืออืน่ ๆ ) โดยไม่คานึงถึงสาเหตุ หรือผลทีไ่ ด้จากการใช้เนื้อหาดังกล่าว ผูใ้ ห้บริการ
เนื้อหาจะไม่มคี วามจาเป็ นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือผลเสียหาย (รวมทัง้ การสู ญเสียของรายได้หรือกาไรและค่าเสีย
โอกาส) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เนื้อหาใด ๆ ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม การอ้างอิงถึงการลงทุน หรือความมันคงของการลงทุ
่
น การให้เลทติ้ง หรื อข้อสังเกตใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ลงทุนทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของเนื้อหาไม่ใช่คาแนะนาในการซื้อขาย หรือระงับการลงทุนหรือความมันคงของการลงทุ
่
น ดังกล่าว และไม่ได้บอกถึงความเหมาะสมของการ
ลงทุน หรือความมันคงของการลงทุ
่
น และไม่ควรใช้เป็ นคาแนะนาในการลงทุน การให้เลทติ้งเป็ นคาแถลงความคิดเห็นและไม่ใช่คาแถลงข้อเท็จจริง”
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การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ทีป่ รึกษาฯ ได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) โดยเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน
หลักทีส่ าคัญ คือ
1. สมมติฐานราคาขายโดยเฉลีย่ ของโครงการบ้านเดีย่ ว ทีป่ รึกษาฯ ได้กาหนดให้ราคาขายเฉลีย่ บ้านเดีย่ วเพิม่ ขึน้
สูงสุดร้อยละ 10 และลดลงต่าสุดร้อยละ 10 ของราคาตามกรณีฐาน (Base Case)
2. สมมติฐานต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (WACC) ทีป่ รึกษาฯ ได้กาหนดให้ตน้ ทุนทางการเงินเฉลีย่
ถ่วงน้าหนักเพิม่ ขึน้ และลดลงครัง้ ละร้อยละ 0.50
จากการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานข้างต้น จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ (NPV) และผลตอบแทน
โครงการ (IRR) ดังนี้

ราคาขายบ้าน (+/-)

NPV
(หน่ วย:
ล้าน
บาท)
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%

9.37%
-6.74
10.04
26.82
43.60
60.39

9.87%
-8.73
7.86
24.45
41.04
57.63

10.37%
-10.68
5.72
22.12
38.52
54.92

10.87%
-12.60
3.62
19.83
36.05
52.26

11.37%
-14.47
1.56
17.59
33.63
49.66

ราคาขายบ้าน
(+/-)

ผลตอบแทนโครงการ (IRR)
-10%
8.22%

ต้นทุนทางการเงิ นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)

-5%

12.69%

0%

17.09%

5%

21.43%

10%

25.71%

หมายเหตุ: ทีป่ รึกษาฯ เลือกวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงโดยการปรับราคาขาย แต่ไม่ได้ปรับระยะเวลาของการขายจากประมาณการของธนาสิริ กรุ๊ป
โดยจากการสอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริหาร พบว่าราคาขายเฉลีย่ เป็ นประมาณการเบื้องต้นซึง่ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย แต่จะกาหนดปิ ดโครงการ
ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกับประมาณการเดิม

จากตารางแสดงรายละเอียดผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้านมี
ผลต่อผลตอบแทนโครงการ ทีป่ รึกษาฯ ได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวโดยปรับลด/เพิม่ ราคาขายบ้านขัน้ ละร้อยละ 5 จาก
กรณีฐาน ซึง่ จะทาให้ผลตอบแทนโครงการลดลง/เพิม่ ขึน้ โดยหากราคาขายบ้านลดลง ร้อยละ 10 จากกรณีฐานจะทาให้
ผลตอบแทนของโครงการลดลงเหลือ ร้อยละ 8.22 และหากราคาขายบ้านเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากกรณีฐานจะทาให้
ผลตอบแทนของโครงการเพิม่ ขึน้ เป็ น ร้อยละ 25.71
3.2 ความเป็ นธรรมของสัญญาและเงื่อนไขรายการ
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นต่อความเป็ นธรรมและเงื่อนไขของร่างสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการ ดังนี้
3.2.1

ร่างสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ระหว่าง ทาคูนิ แลนด์ และ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวนัน้ มีความเป็ นธรรม โดยราคาซือ้ ขายต่ ากว่าราคา
ประเมินโดยผูป้ ระเมินทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ ผูข้ ายยังตกลงจดภาระจายอมให้ผซู้ อ้ื
ผ่านเข้าออก ในทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 16996 และโฉนดเลขที่ 115446 ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ข้ ายด้วย
(ดูรายละเอียดสรุปสัญญา เอกสารแนบ 5)
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3.2.2

ร่างสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ระหว่าง ทาคูนิ แลนด์ และ นายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวนัน้ มีความเป็ นธรรม โดยราคาซือ้ ขายต่ ากว่าราคา
ประเมินโดยผูป้ ระเมินทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. (ดูรายละเอียดสรุปสัญญา เอกสารแนบ 5)

3.2.3

ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นธรรม และเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อตามสัญญามี
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเสร็จสิน้ โดยมีขอ้ สังเกตว่า เงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุว่าราคาประเมินของทีด่ นิ จะต้อง
ไม่ต่ากว่า 165,000,000 บาท และบริษทั ฯ เคยจ้างผูป้ ระเมิน ประเมินทีด่ นิ ได้มลู ค่ารวมซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู
กว่า (ดูรายละเอียดสรุปสัญญา เอกสารแนบ 5)

3.2.4

ร่างสัญญาผูถ้ อื หุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นธรรม ทัง้ นี้ท่ปี รึกษาฯ มีขอ้ สังเกตว่าในสัญญายัง
ไม่ ไ ด้ร ะบุ จ านวนคณะกรรมการบริห าร และจ านวนตัว แทนจากคู่สญ
ั ญาแต่ ละฝ่ าย อย่ า งไรก็ต าม
คณะกรรมการบริห ารจะประกอบไปด้ว ยตัว แทนจากทัง้ 2 ฝ่ าย อีก ทัง้ ที่ป รึก ษาเห็น ว่ า การจ่ า ย
ค่าตอบแทนการบริหารร้อยละ 3 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อนในแต่ละเดือน โดยกาหนดให้ขายให้หมดภายใน 4
ปี นั บ จากวัน ที่เ ริ่ม พัฒ นาโครงการ ตามที่ร ะบุ ใ นร่ า งสัญ ญาผู้ถือ หุ้น ดัง กล่ า ว เป็ น ผลดีต่ อ บริษัท ฯ
เนื่องจากหากขายบ้านไม่ได้ จะไม่ตอ้ งจ่ายเงินในส่วนนี้ (ดูรายละเอียดสรุปสัญญา เอกสารแนบ 5)
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ส่วนที่ 4
สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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4 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
การทารายการในครัง้ นี้มขี อ้ ดีคอื ช่วยให้แผนการร่วมทุนเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาบ้านเดีย่ วเพื่อขายบรรลุผล
การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ กรุ๊ป และ
บริษทั ฯ ดังนัน้ การเข้าซือ้ ทีด่ นิ ในครัง้ นี้จะทาให้เงื่อนไขข้อบังคับในส่วนนี้บรรลุผล และช่วยให้เกิดการร่วมทุนกับธนาสิริ
กรุ๊ป ช่วยให้ได้พนั ธมิตรทางธุรกิจซึง่ มีประสบการณ์เชีย่ วชาญในธุรกิจอสังหาฯ และเป็ นการลงทุนทีท่ าให้บริษทั ฯ ได้
ทาธุรกิจอสังหาฯ โดยไม่ต้องเริม่ ต้นสร้างธุรกิจขึน้ มาใหม่ทงั ้ หมด อีกทัง้ ที่ดนิ ดังกล่าวยังได้มาในราคาทีถ่ ูกกว่าราคา
ประเมินและได้รบั เงื่อนไขที่ดีในการเข้าซื้อที่ดินโดยได้ท่ี ดินเป็ นทางเข้าออกโครงการรวมถึงได้ท่ดี ินภาระจ ายอม
ด้านหน้า ทาให้โครงการมีทางเข้าออกทีส่ ะดวกสบาย ซึง่ จะทาให้โครงการมีภาพลักษณ์ทด่ี ขี น้ึ และทาให้ดงึ ดูดลูกค้ามาก
ขึน้
อย่างไรก็ตามการทารายการมีขอ้ เสืยคือ เสียโอกาสในการนาเงินลงทุนไปใช้ในวตถุประสงค์อ่นื และการลงทุนใน
ครัง้ นี้อาจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ความเสีย่ งของรายการดังกล่าวคือ ความเสีย่ งทีก่ ารร่วมดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ความ
เสีย่ งที่โครงการจะถูกล้มเลิกเนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในร่างสัญญาซื้อขายหุน้ ระหว่าง ธนาสิริ กรุ๊ป แล ะ
บริษทั ฯ ไม่บรรลุผล และความเสีย่ งทีเ่ มื่อซือ้ ทีด่ นิ แล้วไม่สามารถนามาพัฒนาเป็ นโครงการได้
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการเกีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการซือ้ จาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นที่ดินติดกับที่ดินของทาคูนิ แลนด์ การซื้อที่ดิ นนี้ จะนามาพัฒนาต่ อเป็ นทางเข้าออกของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ที่ดนิ ถัดมาจากที่ดนิ ของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นที่ดนิ ของบริษทั บริษทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ก็สามารถน ามาพัฒนาเป็ นทางเข้า ออกเช่น กัน แต่ ถ้า เปรียบเทีย บจากขนาดและรูป ร่า งแล้ว อาจไม่
สะดวกสบายและสวยงามเท่าที่ดนิ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อีกทัง้ ที่ดนิ ที่ทารายการยังได้มาในราคาที่ถูกกว่าราคา
ประเมิน ช่วยให้โครงการได้ทงั ้ ความสะดวกสบายและความสวยงามกว่า และเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างทาคูนิ กรุ๊ป และธนาสิริ กรุ๊ป
ทัง้ นี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการในครัง้ นี้ คือ ร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างทาคูนิ แลนด์กบั
นางสาว นิตา และ นาย ฐากูร ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทั ฯกับธนาสิริ กรุ๊ป และร่างสัญญาผูถ้ อื
หุน้ ระหว่างบริษทั ฯกับ ธนาสิริ กรุ๊ป ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าร่างสัญญาทัง้ หมดมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมต่อ
บริษัทฯ อีกทัง้ ที่ปรึกษาเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนการบริหารร้อยละ 3 ของมูลค่าบ้านที่โอนในแต่ ละเดือน โดย
กาหนดให้ขายให้หมดภายใน 4 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ พัฒนาโครงการ ตามทีร่ ะบุในร่างสัญญาผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว เป็ นผลดีต่อ
บริษทั ฯ เนื่องจากหากขายบ้านไม่ได้ จะไม่ตอ้ งจ่ายเงินในส่วนนี้
หากพิจารณาความเหมาะสมของราคาทีด่ นิ ทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับราคาประเมินแล้ว ทาคูนิ แลนด์ ได้ทด่ี นิ มาใน
ราคา 41,550,000 บาท ซึง่ ต่ากว่าราคาประเมินถึง 13,485,000 บาท โดยราคาประเมินอยู่ท่ี 55,035,000 บาท
นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลประมาณการทางการเงินของโครงการทีไ่ ด้รบั จากธนาสิริ กรุ๊ป ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็น
ว่าโครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มทุน โดย มีท่ปี รึกษาฯ คานวณผลตอบแทนโครงการ (IRR) ได้เท่ากับร้อยละ
17.09 และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (EIRR) ได้เท่ากับร้อยละ 20.24 และเมื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ
(NPV) คิดลดด้วยอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 10.37 จะได้มลู ค่าปั จจุบนั ของโครงการเท่ากับ 22.12 ล้านบาท ดังนัน้ การ
เข้าซือ้ ทีด่ นิ ในครัง้ นี้เพื่อนามาพัฒนาร่วมกับทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่ จะสร้างความคุม้ ค่าและสร้างผลกาไรให้กบั บริษทั ฯ
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เอกสารแนบ 1 รายงานประเมิ นมูลค่าที่ดิน
สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
ที่ดนิ ที่จะทาการซื้อ ประเมินมูลค่าโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด และ บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชัน่
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยผูป้ ระเมินอิสระได้
ทาการประเมินราคาที่ดนิ จานวน 2 แปลง ทาการประเมินลงวันที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ 11 ตุลาคม 2560 ซึง่ มี
อายุไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่ทป่ี รึกษาฯ จัดทารายงานฉบับนี้ ใช้สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยมีรายละเอียดของ
ทีด่ นิ สามารถสรุปได้ดงั นี้
เจ้าของกรรมสิทธิ ์

รายการทรัพย์สนิ

นางสาวนิตา และ
นายฐากูร ตรีวรี า
นุวฒ
ั น์

โฉนดทีด่ นิ เลขที่
72763 และ 72764
จานวน 2 โฉนด

ประเภทสินทรัพย์

ทีด่ นิ เปล่า

ผูป้ ระเมิน
บริษทั กรุงเทพ
ประเมินราคา จากัด
บริษทั ชาเตอร์ แวลู
เอชัน่ แอนด์
คอนซัลแตนท์ จากัด

ราคาประเมิน
55,035,000 บาท

55,035,000 บาท

1. บริษทั กรุงเทพประเมิ นราคา จากัด
ประเภททรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
เอกสารทีด่ นิ
ภาระผูกพัน
วัตถุประสงค์การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธกี ารประเมิน
วันทีป่ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงิน

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยไม่มชี ่อื ถนนคูข่ นานกาญจนาภิเษก (ทล.9)
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 72763 และ 72764 จานวน 2 โฉนด
เนื่อทีร่ วม 3-0-23 ไร่ หรือ 1,223 ตารางวา
ไม่มภี าระผูกพันใคๆ
เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
27 ตุลาคม 2560
55,035,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านสามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้างต้น เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากวิธปี ระเมินมูลค่าเป็ นวิธเี ปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) คานวนจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลตลาดทีม่ กี ารเสนอขายทีด่ นิ อยู่ใน
ทาเลเดียวกันและมีสภาพคล้ายคลึงกันมาปรับให้
ใกล้เคียงกัน และให้คะแนนถ่วงน้าหนักทีเ่ หมาะสม
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ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
จากการสารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้
ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถน ามาเปรีย บเทีย บเพื่อ การประเมิน มูลค่ า แสดง
รายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ายละเอียด
รูปภาพทีด่ นิ

ลักษณะทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้

เนื้อทีด่ นิ (ไร่-งาน-ตรว.)
รูปแปลงทีด่ นิ
หน้ากว้าง x ลึก (เมตร)
ระดับทีด่ นิ
จานวนด้านติดถนน
ลักษณะถนน (ผิวจราจร)
ความกว้าง / เขตทาง
(เมตร)
สาธารณูปโภคทีม่ ี

ผังเมือง
ข้อกฏหมายอื่นๆ
ประโยชน์สงู สุด

ทรัพย์สนิ

ข้อมูลที่ 1

ข้อมูลที่ 2

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยไม่มชี ่อื ถนน
คู่ขนาน กาญจนา
ภิเษก (ทล.9)
3-0-23 ไร่ หรือ 1,223
ตร.ว.
คล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
119 x 43 เมตร
ถมแล้ว เฉลีย่ เสมอ
ระดับถนนด้านหน้า
1 ด้าน
ลาดยาง
6/8 เมตร

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอย 10 ถนนคู่ขนาน
กาญจนาภิเษก (ทล.9)

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยบางแค 4

3-0-00 ไร่ หรือ 1,200
ตร.ว.
คล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
50 x 90 เมตร
ถมแล้ว ต่ากว่าระดับถนน
ด้านหน้าประมาณ0.30เมตร
2 ด้าน
ลาดยาง
10/12 เมตร

3-0-11 ไร่ หรือ 1,211 ตร.ว.

ไฟฟ้ า น้าประปา
โทรศัพท์ และท่อ
ระบายน้า
ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย

ไฟฟ้ า น้าประปา โทรศัพท์
และท่อระบายน้า

ไฟฟ้ า น้าประปา โทรศัพท์
และท่อระบายน้า

ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

โครงการทีอ่ ยู่อาศัย

โครงการทีอ่ ยู่อาศัย

ปานกลาง
รวม 75,000,000 บาท
หรือ ตรว. ละ 62,500 บาท
เสนอขาย
ตุลาคม 2560
คุณซิงค์
โทร. 084-123-1570

ปานกลาง
รวม 54,495,000 บาท
หรือ ตรว. ละ 45,000 บาท
เสนอขาย
ตุลาคม 2560
คุณอ๋อย
โทร. 081-860-8338

ศักยภาพการพัฒนา
ราคา

โครงการทีอ่ ยู่อาศัย
และพาณิชยกรรม
ปานกลาง
-

เงื่อนไข
วันทีท่ ราบข้อมูล
ผูข้ าย / ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สถานทีต่ ดิ ต่อ / โทรศัพท์

-

ตัวแอล
30 x 112 เมตร
ถมแล้ว เฉลีย่ เสมอระดับถนน
ด้านหน้า
2 ด้าน
ค.ส.ล.
10/12 เมตร
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รายละเอียด
รูปภาพทีด่ นิ

ลักษณะ
ทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้

เนื้อทีด่ นิ (ไร่งาน-ตรว.)
รูปแปลงทีด่ นิ
หน้ากว้าง x ลึก
(เมตร)
ระดับทีด่ นิ

จานวนด้านติด
ถนน
ลักษณะถนน
(ผิวจราจร)
ความกว้าง /
เขตทาง (เมตร)
สาธารณูปโภคที่
มี

ผังเมือง
ข้อกฏหมาย
อื่นๆ
ประโยชน์สงู สุด

ศักยภาพการ
พัฒนา

ทรัพย์สนิ

ข้อมูลที่ 3

ข้อมูลที่ 4

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ซอยไม่มชี ่อื
ถนนคู่ขนาน
กาญจนาภิเษก
(ทล.9)
3-0-23 ไร่ หรือ
1,223 ตร.ว.
คล้าย
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
119 x 43 เมตร

ซอย 8 ถนนคูข่ นาน กาญจนา ซอยไม่มชี ่อื แยกจากซอย 8 ถนนคู่ขนาน
ภิเษก (ทล.9)
กาญจนาภิเษก (ทล.9)

1-1-58 ไร่ หรือ 558 ตร.ว.

7-0-00 ไร่ หรือ 2,800 ตร.ว.

คล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า

คล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า

29 x 67 เมตร

220 x 50 เมตร

ถมแล้ว เฉลีย่
ถมแล้ว ต่ากว่าระดับถนน
เสมอระดับถนน ด้านหน้าประมาณ0.30เมตร
ด้านหน้า
1 ด้าน
1 ด้าน

ถมแล้ว ต่ากว่าระดับถนนด้านหน้าประมาณ
0.50เมตร

ลาดยาง

ลาดยาง

ค.ส.ล.

6/8 เมตร

6/10 เมตร

8/10 เมตร

ไฟฟ้ า
น้าประปา
โทรศัพท์ และ
ท่อระบายน้า
ทีอ่ ยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

ไฟฟ้ า น้าประปา โทรศัพท์
ท่อระบายน้า ไฟฟ้ าถนนและ
ทางเท้า

ไฟฟ้ า น้าประปา โทรศัพท์ และท่อระบายน้า

ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

-

-

โครงการทีอ่ ยู่อาศัย

โครงการทีอ่ ยู่อาศัย

ปานกลาง

ปานกลาง

โครงการทีอ่ ยู่
อาศัยและ
พาณิชยกรรม
ปานกลาง

1 ด้าน
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ราคา

-

รวม 36,270,000 บาท
หรือ ตรว. ละ 65,000 บาท
เสนอขาย
ตุลาคม 2560
คุณพีท

รวม 126,000,000 บาท
หรือ ตรว. ละ 45,000 บาท
เสนอขาย
ตุลาคม 2560
คุณนิพนธ์

เงื่อนไข
วันทีท่ ราบข้อมูล
ผูข้ าย / ผูใ้ ห้
ข้อมูล
สถานทีต่ ดิ ต่อ /
โทรศัพท์

-

โทร. 086-334-4952

โทร. 083-888-3999

รายละเอียดวิธปี ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ตารางถ่วงน้าหนักของทรัพย์สนิ ทีด่ นิ
ลาดับ องค์ประกอบต่างๆทีท่ าการวิเคราะห์
น้าหนัก ทรัพย์สนิ
ความสาคัญ
(%)
ขนาดเนื้อที่ (ตรว.)
1,223
1
สภาพทาเล
15%
6
2
การคมนาคม
15%
5
3
สาธารณูปโภค
15%
6
4 ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของ
15%
6
ทีด่ นิ
5
ลักษณะทางกายภาพของทีด่ นิ
15%
6
6
ลักษณะรูปแปลงทีด่ นิ
10%
6
7
ข้อบังคับทางกฏหมาย
10%
7
8
สภาพคล่อง
5%
5
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
100%
5.90

ต่า
1-2

พอใช้
3-4

ระดับคะแนน
ปานกลาง
5-6

ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราห์
ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ที1่
ที2่
ที3่
ที4่
1,200 1,211
558 2,800
7
6
6
6
7
6
5
6
6
6
7
6
6
6
7
5
5
6
7
5
6.20

ดี
7-8

6
4
7
5
5.85

5
6
7
7
6.15

5
6
7
4
5.70

ดีมาก
9-10

ตารางเปรียบเทียบราคาทีด่ นิ
ลาดับ

1
2
3

องค์ประกอบ

ขนาดเนื้อที่ (ตรว.)
ราคาเสนอขาย / ตารางวา
อัตราต่อรอง / ส่วนลดราคา (%)
ราคาสุทธิ

ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราห์
ทรัพย์สนิ
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ที1่
ที2่
ที3่
1,223
1,200 1,211
558
62,500 45,000 65,000
-15%
-5%
-25%
53,125 42,750 48,750

ข้อมูล
ที4่
2,800
45,000
-10%
40,500
37

4
5

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
สัดส่วนเปรียบเทียบ

6
7
8

ราคาฐาน
น้าหนักเปรียบเทียบ
มูลค่าเปรียบเทียบ
เกณฑ์มลู ค่าตลาด

5.90
มูลค่า
เฉลีย่
45,590
100%
45,219
45,000

6.20
5.85
6.15
5.70
0.95161 1.00855 0.95935 1.03509
50,554 43,116
21%
31%
10,616 13,366
.-บาทต่อตารางวา

46,768
23%
10,757

41,921
25%
10,480

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด ได้พจิ ารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาประเมินมูลค่า
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่ าทรัพย์สนิ ดังกล่ าวข้างต้น เมื่อนามาพิจารณาประกอบกับปั จจัยต่ างๆ ที่มี
ผลกระทบต่ อทรัพย์สิน ที่ป ระเมิน และข้อ มูลราคาตลาดในบริเ วณกล้เ คียง โดยน ามาเปรียบเทีย บในตารางแสดง
ศักยภาพของทีด่ นิ บริษทั ฯ โดยให้ความเห็นดังนี้
การกาหนดมูลค่าที่ดิน
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 72763 และ 72764 จานวน 2 โฉนด
เนื้อทีร่ วม 3-0-23 ไร่ หรือ 1,223 ตารางวา
ประเมินให้ตารางวาละ 45,000.- บาท
เป็ นเงิน 55,035,000.- บาท
สรุปมูลค่าตลาด ของทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินได้เป็ นเงิน

55,035,000.- บาท
(-ห้าสิบห้าล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
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บริษทั ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ประเภททรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ

ค่าพิกดั
เอกสารสิทธิที์ ด่ นิ

ผูถ้ อื กรรมสิทธิที์ ด่ นิ
ภาระผูกพัน
สิทธิการใช้ทางเข้า – ออก
วัตถุประสงค์ทป่ี ระเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธกี ารประเมิน
วันทีป่ ระเมิน
มูลค่าตลาดทีป่ ระเมิน
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
เงื่อนไขและข้อจากัดในการประเมิน
ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงิน

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยนาวีเจริญทรัพย์ แยกจากซอยสานักงาน
ประกันสังคม ถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Lat: 13.705069 Lon: 100.407489
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 72763, 72764 จานวน 2 โฉนด เนื้อที่
3 – 0 – 23.0 ไร่ (1,223.0 ตารางวา) และโฉนดทีด่ นิ
เลขที่ 16996, 115446 จานวน 2 โฉนด เนื้อที่ 0 – 0 –
48.0 ไร่ (48.0 ตารางวา) ไม่พจิ ารณามูลค่าเนื่องจาก
สภาพปั จจุบนั ใช้เป็ นทางเข้าออกทีด่ นิ แปลงอื่น
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ไม่มภี าระผูกพันใดๆ
ทางส่วนบุคคลจดภาระจายอมแล้ว
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
เพื่อกาหนดมูลค่า
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Market Comparison
Approach)
11 ตุลาคม 2560
55,035,000.- บาท (-ห้าสิบห้าล้านสามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
ไม่มี
ไม่มี
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าวข้างต้น เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม เนื่องจากวิธี
ประเมินมูลค่าเป็ นวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) คานวนจากการเปรียบเทียบข้อมูลตลาดทีม่ ี
การเสนอขายทีด่ นิ อยู่ในทาเลเดียวกันและมีสภาพ
คล้ายคลึงกันมาปรับให้ใกล้เคียงกัน และให้คะแนนถ่วง
น้าหนักทีเ่ หมาะสม
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ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
จากการสารวจราคาซือ้ ขาย หรือราคาเสนอซือ้ ขายของทรัพย์สนิ ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ที่
ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อ การประเมิน มูลค่ า แสดงรายละเอียด
โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
รายละเอียด
รูปทรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้
เนื้อทีด่ นิ (ไร่-งานตรว.)
รูปแปลงทีด่ นิ
หน้ากว้าง x ลึก
(เมตร)
ระดับทีด่ นิ
จานวนด้านติดถนน
ลักษณะถนน (ผิว
จราจร)
ความกว้าง / เขตทาง
(เมตร)
สาธารณูปโภคทีม่ ี
ผังเมือง
ข้อกฏหมายอื่นๆ
ประโยชน์สงู สุด
ศักยภาพการพัฒนา
ราคา
เงื่อนไข
วัน / เดือน / ปี
ผูข้ าย / ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สถานทีต่ ดิ ต่อ /
โทรศัพท์

ข้อมูลที่ 1

ข้อมูลที่ 2

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยกาญจนาภิเษก 10
1-3-30.0 ไร่ (730.0 ตารางวา)

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยกาญจนาภิเษก 10
3-0-00.0 ไร่ (1,200.0 ตารางวา)

สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หน้า 55.00 ลึก 53.00 เมตร

คล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หน้า 50.00 ลึก 92.00 เมตร

ระดับทีด่ นิ เสมอถนน
1 ด้าน
ถนนคอนกรีต

ระดับทีด่ นิ เสมอถนน
2 ด้าน
ถนนคอนกรีต

กว้าง 8.00 เมตร เขตทาง 10.00 เมตร

กว้าง 12.00 เมตร เขตทาง 14.00 เมตร

ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์-ไฟถนน
ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
พาณิชยกรรม
ปานกลาง
55,000 บาท/ตารางวา
ราคาเสนอขาย
ณ วันสารวจ
คุณธีรพันธ์
081-911-5399, 083-607-6723

ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์-ไฟถนน
ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
พาณิชยกรรม
ปานกลาง
62,500 บาท/ตารางวา
ราคาเสนอขาย
ณ วันสารวจ
คุณปิ ง
084-123-1570
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รายละเอียด
รูปทรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้
เนื้อทีด่ นิ (ไร่-งานตรว.)
รูปแปลงทีด่ นิ
หน้ากว้าง x ลึก
(เมตร)
ระดับทีด่ นิ
จานวนด้านติดถนน
ลักษณะถนน (ผิว
จราจร)
ความกว้าง / เขตทาง
(เมตร)
สาธารณูปโภคทีม่ ี
ผังเมือง
ข้อกฏหมายอื่นๆ
ประโยชน์สงู สุด
ศักยภาพการพัฒนา
ราคา
เงื่อนไข
วัน / เดือน / ปี
ผูข้ าย / ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สถานทีต่ ดิ ต่อ /
โทรศัพท์

ข้อมูลที่ 3

ข้อมูลที่ 4

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยกาญจนาภิเษก 8
0-1-93.0 ไร่ (193.0 ตารางวา)

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยกาญจนาภิเษก 8
1-0-58.0 ไร่ (558.0 ตารางวา)

สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หน้า 42.00 ลึก 18.00 เมตร

คล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หน้า 30.00 ลึก 70.00 เมตร

ระดับทีด่ นิ เสมอถนน
1 ด้าน
ถนนคอนกรีต

ต่ากว่าถนน 0.20 เมตร
1 ด้าน
ถนนคอนกรีต

กว้าง 6.00 เมตร เขตทาง 8.00 เมตร

กว้าง 8.00 เมตร เขตทาง 12.00 เมตร

ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์-ไฟถนน
ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
พาณิชยกรรม
ปานกลาง
51,813 บาท/ตารางวา
ราคาเสนอขาย
ณ วันสารวจ
คุณหมวย
089-766-7191

ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์-ไฟถนน
ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
พาณิชยกรรม
ปานกลาง
65,000 บาท/ตารางวา
ราคาเสนอขาย
ณ วันสารวจ
คุณพัด
087-696-5738, 088-216-1916
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รายละเอียด
รูปทรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้
เนื้อทีด่ นิ (ไร่-งานตรว.)
รูปแปลงทีด่ นิ
หน้ากว้าง x ลึก
(เมตร)
ระดับทีด่ นิ
จานวนด้านติดถนน
ลักษณะถนน (ผิว
จราจร)
ความกว้าง / เขตทาง
(เมตร)
สาธารณูปโภคทีม่ ี
ผังเมือง
ข้อกฏหมายอื่นๆ
ประโยชน์สงู สุด
ศักยภาพการพัฒนา
ราคา
เงื่อนไข
วัน / เดือน / ปี
ผูข้ าย / ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สถานทีต่ ดิ ต่อ /
โทรศัพท์

ข้อมูลที่ 5

ข้อมูลที่ 6

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยกาญจนาภิเษก 5
2-1-52.0 ไร่ (952.0 ตารางวา)

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ซอยสานักงานประกันสังคม
0-0-71.0 ไร่ (71.0 ตารางวา)

สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หน้า 300.00 ลึก 50.00 เมตร

สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หน้า 16.00 ลึก 18.00 เมตร

ระดับทีด่ นิ เสมอถนน
1 ด้าน
ถนนคอนกรีต

ระดับทีด่ นิ เสมอถนน
2 ด้าน
ถนนคอนกรีต

กว้าง 6.00 เมตร เขตทาง 8.00 เมตร

กว้าง 6.00 เมตร เขตทาง 10.00 เมตร

ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์-ไฟถนน
ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
พาณิชยกรรม
ปานกลาง
50,000 บาท/ตารางวา
ราคาเสนอขาย
ณ วันสารวจ
คุณเหลือ
081-927-4914, 081-789-3357

ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์-ไฟถนน
ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
พาณิชยกรรม
ปานกลาง
84,507 บาท/ตารางวา
ราคาเสนอขาย
ณ วันสารวจ
เจ้าของ
085-991-4051, 080-053-9789
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การพิจารณาปรับแก้ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ เปล่า-โดยวิธเี ปรียบเทียบตลาด(Market
Approach) แสดงได้ดงั นี้
หัวข้อ

ข้อมูลทีด่ นิ

หัวข้อ

ทาเลทีต่ งั ้

รายละเอียด

ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
(1)
(2)
(3)

เนื้อทีด่ นิ (ตร.ว.)
หักเนื้อทีด่ นิ ถูกรอนสิทธิ หรือตกเป็ นทางฯ
คงเหลือ เนื้อทีด่ นิ ประมาณ (ตร.ว.)
- หน้ากว้าง (เมตร)
- สัดส่วน: หน้ากว้าง/ ความลึก (เท่า)
ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.)
ราคาต่อรอง (%)
เป็ นเงิน (บาท)
ราคาปรับแก้เบือ้ งต้น (บาท)

รายละเอียด

730.0

1,200.0

193.0

730.0
55.0
1.04
55,000.0
-10.00%
-5,500
49,500

1,200.0
50.0
0.52
62,500.0
-10.00%
-6,250
56,250

193.0
42.0
2.28
51,813.0
-10.00%
-5,181
46,632

การเปรียบเที ยบให้ค่าคะแนนคุณภาพถ่วงน้าหนัก
น้าหนัก
ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
(%)
(1)
(2)
(3)

ทาเลทีต่ งั ้ ทัวไป
่
สภาพแวดล้อม
ลักษณะกายภาพ เนื้อทีด่ นิ
รูปร่างทีด่ นิ
หน้ากว้างxความลึก
ระดับทีด่ นิ
สาธารณูปโภค
ถนนผ่านหน้าทีด่ นิ
สิทธิการใช้ทาง
ไฟฟ้ า
น้าใช้
การใช้ประโยชน์
ความเหมาะสม
สูงสุด/ข้อจากัด
สภาพคล่อง
ข้อจากัดทางกฏหมาย
ผลรวมคะแนนการถ่วงน้าหนัก
สัดส่วนคะแนนเทียบกับทรัพย์สนิ
ราคาทีไ่ ด้ปรับแก้แล้ว
สูตรคานวนทางคณิตศาสตร์ (IF, ABS)
สัดส่วน
Inverse
การให้คะแนนถ่วงน้าหนัก
มูลค่าจากการให้น้าหนัก
มูลค่าประเมินตารางวาละ (ปั ดเศษ)

15
15
10
0
15
0
15
10
0
0
10
10
0
100

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
685
0.9051
44,803
65
0.2889
3.4615
21.21%
9,504

8
8
8
7
6
7
8
7
7
7
8
8
7
760
0.8158
45,888
140
0.6222
1.6071
9.85%
4,519

7
7
6
7
6
7
6
7
7
7
6
6
7
640
0.9688
45,174
20
0.0889
11.2500
68.94%
31,143

ทรัพย์สินที่
ประเมิ น
มูลค่า
1,223.0
1,223.0
117.5
2.82
?
?
?

ทรัพย์สินที่
ประเมิ น
มูลค่า
6
6
8
7
8
7
4
6
7
7
6
6
7
620
1.0000
????
225
1.0000
16.3187
1.00
45,166
45,500
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การให้ระดับคะแนน
ต่า
พอใช้
1 ถึง 2
3 ถึง 4

ความหมาย
ระดับคะแนน

ปานกลาง
5 ถึง 6

ดี
7 ถึง 8

ดีมาก
9 ถึง 10

บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด ได้พจิ ารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สนิ ที่นามาประเมิน
มูลค่าภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อนามาพิจารณาประกอบกับปั จจัยต่างๆ ทีม่ ี
ผลกระทบต่ อทรัพย์สิน ที่ป ระเมิน และข้อ มูล ราคาตลาดในบริเ วณกล้เ คียง โดยน ามาเปรียบเทีย บในตารางแสดง
ศักยภาพของทีด่ นิ บริษทั ฯ โดยให้ความเห็นดังนี้
การกาหนดมูลค่าที่ดิน
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 72763 และ 72764 จานวน 2 โฉนด
เนื้อทีร่ วม 3-0-23 ไร่ หรือ 1,223 ตารางวา
ประเมินให้ตารางวาละ 45,000.- บาท
เป็ นเงิน 55,035,000.- บาท
สรุปมูลค่าตลาด ของทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินได้เป็ นเงิน 55,035,000.- บาท (-ห้าสิบห้าล้านสามหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน-)
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เอกสารแนบ 2 ภาพตลาด โซนเพชรเกษมบางแค บริเวณที่ดิน บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
ถนนเพชรเกษม กาญจนาภิเษก รัศมี 5-10 กม.
ข้อกาหนดในการใช้ทาการรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลอ้างอิงตัง้ แต่แนวถนนเพชรเกษมลงมาถึงแนวถนนเอกชัย
เนื่องจากการคาดการณ์ถงึ กลุ่มลูกค้าทีท่ างานในเมืองเป็ นหลัก
2. เป็ นโครงการระดับราคาทีใ่ กล้เคียงกับทีจ่ ะพัฒนา
3. เป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ บริเวณแนวถนนกาญจนาภิเษกตัง้ แต่วงแหวนเพชรเกษมขึน้ ไป มีโครงการ GRANADA ของ SC ASSET
เปิ ดขายราคา 30-60 ล้านบาท ซึง่ เกินจากทีเ่ ราจะพัฒนา และตอนนี้เหลือเฉพาะสินค้าตัง้ แต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไปเท่านัน้
ในส่วนโครงการอื่นทีม่ เี ป็ น Brand Local

ทีต่ งั ้ ของทาคูนิ แลนด์
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โครงการโดยรอบทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ เฉพาะสินค้าระดับใกล้เคียงกับทีจ่ ะพัฒนา

ทีต่ งั ้ ของทาคูนิ แลนด์

รายชื่อโครงการโดยรอบที่ดินของทาคูนิ แลนด์ เฉพาะสิ นค้าระดับใกล้เคียง (อยู่ระหว่างขาย)
บ้านเดีย่ ว
1A
ลัดดารมย์ Elegance สาทร-วงแหวน เริม่ 19 ล้านบาท
3A
Grand Bangkok Boulevard สาทร-กัลปพฤกษ์
5A
The City สาทร-ราชพฤกษ์ เริม่ 9 ล้านบาท
ทาวน์โฮม
1B
The Exclusive สาทร-กัลปพฤกษ์ เริม่ 3.XX ล้านบาท
3B
J-Grand สาทร-กัลปพฤกษ์ เริม่ 4.XX ล้านบาท
5B
Six Nature กัลปพฤกษ์-เอกชัย เริม่ 5.19 ล้านบาท
8B
Casa city สาทร-กัลปพฤกษ์-สาทร เริม่ 3.39 ล้านบาท
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รายชื่อโครงการโดยรอบที่ดินของทาคูนิ แลนด์ เฉพาะสิ นค้าระดับใกล้เคียง (ปิ ดการขาย)
บ้านเดีย่ ว
2A
มัณฑนา กัลปพฤกษ์-วงแหวน 7-15 ล้านบาท
4A
The Plant บางแค 5-7 ล้านบาท
6A
The Palazzo สาทร เริม่ 13 ล้านบาท
7A
Golden Legend สาทร เริม่ 18.9-35 ล้านบาท
8A
ปริญญดา วงแหวน-สาทร
9A
บ้านปริญสิริ กาญจนาภิเษก-เอกชัย เริม่ 6 ล้านบาท
ทาวน์โฮม
2B
Six Nature กัลปพฤกษ์ เริม่ 3.5 ล้านบาท
4B
The Connect up3 วงแหวน-บางแค เริม่ 3.5 ล้านบาท
6B
บ้านกลางเมือง กัลปพฤกษ์ เริม่ 4.XX ล้านบาท
7B
Gusto สาทร-ตากสิน
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เอกสารแนบ 3 แผนผังโครงการ
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เอกสารแนบ 4 แผนผังที่ดินทาคูนิ แลนด์ และที่ดินของนางสาวนิ ตา และ นายฐากูร ตรีวีรานุวฒ
ั น์

1

ทีด่ นิ ของคุณฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์

2

ทีด่ นิ ของคุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

3

ทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์

4

ทีด่ นิ ของทาคูนิ (ประเทศไทย)

5

ทีด่ นิ ของทาคูนิ (ประเทศไทย) (กาลังจะขายให้ทาคูนิ แลนด์)

6

ทีด่ นิ ของทาคูนิ (ประเทศไทย) (จดภาระจายอมให้ทาคูนิ แลนด์ใช้ทาง)

7

ทีด่ นิ ของคุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ (จดภาระจายอมให้ทาคูนิ แลนด์ใช้ทาง)

8

ทีด่ นิ ของทาคูนิ (ประเทศไทย) ทีส่ ามารถนามาทาเป็ นทางเข้าออกโครงการได้
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เอกสารแนบ 5 สรุปสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ร่างสัญญาระหว่างทาคูนิ แลนด์ และ นางสาว นิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ (ผูข้ าย)
บริษทั ทาคูนิ แลนด์ (ผูซ้ อ้ื )
1. ผูข้ ายตกลงจะขาย และผูซ้ อ้ื ตกลงจะซือ้ ทีด่ นิ รวม 1 แปลง หมายเลขแผนผังที่ 1
ดังปรากฏตามแผนผังท้ายสัญญานี้ เลขที่โฉนด 72763 เนื้อที่ตามโฉนด 1 ไร่ 2
งาน 6 ตารางวา ซึ่ง อยู่ท่ีต าบลบางแค (หลัก สอง) อ าเภอภาษีเ จริญ จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ในราคารวมทัง้ สิน้ 21,750,000 บาท
2. ผูข้ ายสัญญาว่าจะโอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ ขายกันตามสัญญานี้ ณ สานักงาน
ทีด่ นิ ทีท่ ด่ี นิ ตัง้ อยู่ในเขตให้แก่ผซู้ อ้ื ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ูซ้ อ้ื ได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยผูซ้ อ้ื ตกลงจะชาระ
ราคาทีด่ นิ ตามข้อ 1. เต็มจานวนในวันทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์
3. ผูข้ ายตกลงจะจดทะเบียนภาระจายอมให้ทด่ี นิ โฉนดเลขที่ 16996 และโฉนดเลขที่
115446 ตาบลบางแค (หลักสอง) อาเภอภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึง่
เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ข้ าย ตกเป็ นภารยทรัพย์สาหรับเป็ นทางเข้า – ออก และเพื่อ
การดาเนินการเกีย่ วกับสาธารณูปโภคและการสือ่ สาร ให้กบั ทีด่ นิ ของผูซ้ อ้ื ภายใน
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิตามข้
์ อ6
4. โดยเหตุทก่ี ารซือ้ ขายในครัง้ นี้เป็ นการขายเหมายกแปลง หากปรากฏในภายหลัง
ว่าทีด่ นิ ตามสัญญานี้มเี นื้อทีข่ าดตกบกพร่อง หรือล้าจานวนไปกว่าทีร่ ะบุไว้ในข้อ
1 แม้จะเป็ นจานวนเท่าใดก็ตาม ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตกลง ต่างไม่ตดิ ใจเรียกร้องเงิน
คืนหรือเงินเพิม่ ต่อกัน
5. ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ ตามสัญญานี้ ผูข้ ายจะเป็ นผูร้ บั ภาระเองทัง้ สิน้
6. กรณีทผ่ี ขู้ ายไม่โอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ภายในกาหนดเวลา ให้ถอื ว่าสัญญานี้สน้ิ สุด
ทันที โดยทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายไม่ตดิ ใจเรียกร้องสิง่ ใดต่อกัน
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวนัน้ มีความเป็ นธรรม โดยราคาซือ้
ขายต่ ากว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้
ผูข้ ายยังตกลงจดภาระจายอมให้ผซู้ อ้ื ผ่านเข้าออก ในทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 16996 และ
โฉนดเลขที่ 115446 ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ข้ ายด้วย
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สัญญาระหว่างทาคูนิ แลนด์ และ นายฐากูร ตรีวีรานุวฒ
ั น์
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ
นายฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์ (ผูข้ าย)
บริษทั ทาคูนิ แลนด์ (ผูซ้ อ้ื )
1. ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซ้อื ตกลงซื้อที่ดนิ รวม 1 แปลง หมายเลขแผนผังที่ 1 ดัง
ปรากฏตามแผนผังท้ายสัญญานี้ เลขทีโ่ ฉนด 72764 เนื้อทีต่ ามโฉนด 1 ไร่ 2 งาน
17 ตารางวา ซึ่ ง อยู่ ท่ี ต าบลบางแค (หลัก สอง) อ าเภอภาษี เ จริ ญ จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ในราคารวมทัง้ สิน้ 19,800,000 บาท
2. ผูข้ ายสัญญาว่าจะโอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ ขายกันตามสัญญานี้ ณ สานักงาน
ทีด่ นิ ทีท่ ด่ี นิ ตัง้ อยู่ในเขตให้แก่ผซู้ อ้ื ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ซู้ อ้ื ได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยผูซ้ อ้ื ตกลงจะชาระ
ราคาทีด่ นิ ตามข้อ 1. เต็มจานวนในวันทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์
3. โดยเหตุทก่ี ารซือ้ ขายในครัง้ นี้เป็ นการขายเหมายกแปลง หากปรากฏในภายหลัง
ว่าทีด่ นิ ตามสัญญานี้มเี นื้อทีข่ าดตกบกพร่อง หรือล้าจานวนไปกว่าทีร่ ะบุไว้ในข้อ
1 แม้จะเป็ นจานวนเท่าใดก็ตาม ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตกลง ต่างไม่ตดิ ใจเรียกร้องเงิน
คืนหรือเงินเพิม่ ต่อกัน
4. ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ ตามสัญญานี้ ผูข้ ายจะเป็ นผูร้ บั ภาระเองทัง้ สิน้
5. กรณีทผ่ี ขู้ ายไม่โอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ภายในกาหนดเวลา ให้ถอื ว่าสัญญานี้สน้ิ สุด
ทันที โดยทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายไม่ตดิ ใจเรียกร้องสิง่ ใดต่อกัน
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวนัน้ มีความเป็ นธรรม โดยราคาซือ้
ขายต่ากว่าราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
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เอกสารแนบ 6 สรุปร่างสัญญาซื้อขายหุ้น
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

สัญญาซือ้ ขายหุน้
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ผูข้ าย)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ผูซ้ อ้ื )
1. ผู้ซ้ือ และผู้ข ายประสงค์ท่ีจ ะร่ ว มกัน ด าเนิ น โครงการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์
ประเภทบ้านจัดสรรในทีด่ นิ ของทาคูนิ แลนด์ (บริษทั ) ทีจ่ ะพัฒนาต่อไปในอนาคต
ภายหลังทีผ่ ซู้ อ้ื เข้าร่วมทุนในบริษทั ตามสัญญานี้
2. ภายใต้ เ งื่อ นไขของสัญ ญานี้ ผู้ข ายตกลงขายและผู้ซ้ือ ตกลงซื้อ หุ้น ที่ซ้ือ ขาย
รวมถึงสิทธิทงั ้ หลายทัง้ ปวงในหุ้นที่ซ้อื ขายนัน้ โดยปราศจากภาระติดพัน หรือ
สิทธิอ่นื ใดทีบ่ ุคคลภายนอกมีอยู่เหนือหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายหรือการฟ้ องร้องใดๆ ทีอ่ าจเป็ น
เหตุให้ตอ้ งถูกบังคับให้จาหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล
ใดๆ
3. เงื่อนไขบังคับก่อน
การซือ้ ขายหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้
• ผู้ซ้อื และที่ปรึกษาของผู้ซ้อื ได้เข้าทาการตรวจสอบสถานะและกิจการของ
บริษทั และผลการตรวจสอบเป็ นทีพ่ อใจของผูซ้ อ้ื
• ราคาประเมินของทีด่ นิ จะต้องไม่ต่ากว่า 165,000,000 บาท
• ผูซ้ อ้ื ได้เข้าทาสัญญาผูถ้ อื หุน้ (Shareholders Agreement) กับผูข้ าย
• ทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูซ้ อ้ื (ถ้าจาเป็ น) มีมติ
อนุ มตั ใิ ห้ผซู้ อ้ื เข้าร่วมลงทุนในบริษทั และลงนามในสัญญาฉบับนี้ สัญญาผูถ้ อื
หุน้ และสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ าย มีมติอนุ มตั ใิ ห้
ผูข้ ายทาการขายหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายให้กบั ผูซ้ อ้ื และลงนามในสัญญาฉบับนี้ สัญญา
ผูถ้ อื หุน้ และสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) อนุ มตั ิ
ให้บริษทั ทาการซือ้ ทีด่ นิ กรรมการในราคาไม่เกิน 51,000,000 บาท อนุมตั ใิ ห้
ผูข้ ายทาการจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ เพิม่ ทุน รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ดาเนินการอื่นๆ ตามสัญญาฉบับนี้ และสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• บริษทั ได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ผูข้ าย
จะต้องเข้าร่วมประชุม และลงมติอนุมตั กิ ารดาเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย
▪ การเพิม่ ทุน การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผขู้ าย
▪ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องชื่อของบริษทั โดยเปลี่ยนชื่อของ
บริษทั เป็ น [•]
▪ การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ตามแบบทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงกันในสัญญาผูถ้ อื
หุน้
▪ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรรมการและอานาจกรรมการเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญาผูถ้ อื หุน้
▪ การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงกรรมการผู้ มีอ านาจเบิก ถอนเงิน จากบัญ ชี
ธนาคารของบริษทั ทุกบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาผูถ้ อื หุน้
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• บริษทั ได้ทาการขายคอนโดมิเนียม และได้รบั เงินค่าซือ้ ขายจานวน [•] บาท
เรียบร้อยแล้วโดยบริษทั ไม่มภี าระผูกพันใดๆ ต่อผู้ท่ซี ้อื คอนโดมิเนียม และ
ต่อบุคคลใด
• บริษัท ได้ท าการซื้อ และรับ โอนกรรมสิท ธิท์ ่ีดิน กรรมการ ในราคาไม่ เ กิน
51,000,000 บาท เรียบร้อยแล้วและบริษทั ไม่มกี ารผูกพันใดๆ ต่อ กรรมการ
ท่านดังกล่าว
• นับตัง้ แต่วนั ที่ลงนามในสัญญานี้จนถึงวันโอนหุ้น จะต้องไม่มเี หตุการณ์ทม่ี ี
ผลกระทบต่ อฐานะการเงิน โอกาสทางธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจ ของ
บริษทั ทีร่ า้ ยแรงเกิดขึน้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการมีคดีความ หรือการ
ดาเนินการตามกฎหมายที่สาคัญ มีผู้คดั ค้านหรือโต้แย้งกรรมสิทธิก์ ารถือ
สิทธิครอบครองในที่ดนิ โครงการ มีเหตุการณ์อ่นื ใดเกิดขึน้ ทาให้บริษัทไม่
สามารถเบิกถอนหรือใช้วงเงินเพื่อพัฒนาโครงการได้ ใบอนุ ญาตทีส่ าคัญถูก
เพิกถอน ตลอดจนเหตุการณ์อ่นื ๆ ซึง่ มีนยั สาคัญต่อผูซ้ อ้ื
3 วันโอนหุน้
• ภายใต้เงื่อนไขว่า เงื่อนไขบังคับก่อนได้ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ การโอนหุ้น
ทีซ่ อ้ื ขายจะดาเนินการ ณ วันที่ [•]
4 ราคาซือ้ ขายหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย
• ราคาซื้อขายหุ้นที่ซ้อื ขายตามสัญญานี้ คือ ราคาหุ้นละ 110 บาท คิดเป็ น
ราคาซือ้ ขายหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายทัง้ สิน้ 84,150,000 บาท
5 ภาระหน้าทีอ่ ่นื หลังจากวันโอนหุน้
• ผูข้ ายตกลงทีจ่ ะดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษทั ภายใน 30 วัน
นับจากวันโอนหุน้
• นับแต่วนั ทีล่ งนามในสัญญานี้จนครบกาหนด 2 ปี ผูข้ ายตกลงทีจ่ ะไม่ดาเนิน
ธุรกิจหรือกระทาการใดๆ(ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ทีจ่ ะเป็ นการแข่งขันกับ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั และของผูซ้ อ้ื
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นธรรม และเงื่อนไขบังคับก่อนทุก
ข้อตามสัญญามีความเป็ นไปได้ท่จี ะเสร็จสิน้ โดยมีขอ้ สังเกตว่า เงื่อนไขบังคับก่อนที่
ระบุว่าราคาประเมินของทีด่ นิ จะต้องไม่ต่ากว่า 165,000,000 บาท
บริษทั ฯ เคยจ้างผูป้ ระเมิน ประเมินทีด่ นิ ได้มลู ค่ารวมซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่า
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เอกสารแนบ 7 สรุปร่างสัญญาผูถ้ ือหุ้น
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

สัญญาผูถ้ อื หุน้ ของทาคูนิ แลนด์ จากัด
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (ผูข้ าย)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ผูซ้ อ้ื )
1 คู่สญ
ั ญาทุ ก ฝ่ ายมีค วามประสงค์ท่ีจะท าสัญ ญาฉบับ นี้ข้นึ เพื่อ ก าหนดสิทธิและ
หน้าทีร่ ะหว่างกันในระหว่างทีค่ ่สู ญ
ั ญายังคงถือหุน้ อยู่ในบริษทั
2 เงื่อนไขบังคับก่อน
• สัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บงั ดับโดยทันที เมื่อการโอนหุน้ และชาระค่าหุน้ ตาม
สัญญาซือ้ ขายหุน้ สาเร็จครบถ้วนในวันโอนหุน้
• หากเงื่อนไขในข้อ 2.1 ไม่สาเร็จตามทีก่ าหนดและไม่ได้มกี ารขยายระยะเวลา
ออกไป คู่สญ
ั ญาแต่ ละฝ่ ายไม่มสี ทิ ธิหรือหน้ าที่ใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
(กล่าวคือ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถเรียกร้องให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งรับ
ผิดในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย เงินทดแทน หรือเงินอื่ นใด) เว้นแต่ ข้อ 8.2 ที่
กาหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ลงวันที่ [•]
3 (เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลงที่จะขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือดาเนินการพัฒนา
และขายอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินอื่นใดของบริษัทต่ อไปหลังเสร็จสิ้นโครงการ)
บริษทั จะดาเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวคือการดาเนินการตามโครงการ
4 นับตัง้ แต่วนั โอนหุน้ เป็ นต้นไป สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั จะเป็ นดังต่อไปนี้
• หุ้นกลุ่มก.ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวนร้อยละ51ของจานวนหุน้
ของบริษทั หมายเลขหุน้ [•] ถึง [•] ซึง่ ถือโดยธนาสิริ กรุ๊ป
• หุน้ กลุ่มข.ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้
ของบริษทั หมายเลขหุน้ [•] ถึง [•] ซึง่ ถือโดยบริษทั ฯ
ทัง้ นี้หากมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.และผู้ถอื
หุน้ กลุ่ม ข. ตกลงจะเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
5 กรรมการของบริษทั ให้มจี านวนทัง้ สิน้ 5 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายดังนี้
• ผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ก. จานวน 3 คน (“กรรมการธนาสิริ กรุ๊ป”)
• ผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ข. จานวน 2 คน (“กรรมการบริษทั ฯ”)
6 การบริห ารกิจ การของบริษัท จะกระท าโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive
Committees ห รื อ Ex-Com) ภ า ย ใ ต้ ก า ร ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ก า กั บ ดู แ ล ข อง
คณะกรรมการ
7 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มขี น้ึ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.และผู้ถือหุน้ กลุ่ม ข.ตกลงจะดาเนินการให้กรรมการที่
เป็ นตัวแทนของฝ่ ายตนจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการขึน้ ภายใน 30 วันนับแต่
วันโอนหุน้ เพื่อกาหนดและอนุ มตั เิ รื่องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานของบริษทั
และการดาเนินโครงการ

55

8 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องจัดให้มขี น้ึ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือตามที่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการประชุมผู้ถอื หุน้ ทุกครัง้ ให้จดั ให้มี
ขึน้ ณ สานักงานของบริษทั เว้นแต่ประธานกรรมการเห็นสมควรเป็ นประการอื่น
9 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานา ก่อให้เกิดภาระติดพันหรือนาหุ้นของ
บริษทั ไปเป็ นหลักประกันใด ๆ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื หุน้ กลุ่มอื่น
ก่อน
10 ภาระหน้าทีค่ ่สู ญ
ั ญา
• ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงที่จะให้ความร่วมมือ
ระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความโปร่งใส
และดาเนิ นการต่ าง ๆ ร่ ว มกัน อย่า งซื่อสัตย์สุจริต และชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสาคัญ
• คู่สญ
ั ญาตกลงว่าบริษัทจะต้องทาการแต่งตัง้ นิติบุคคลตามที่คณะ
กรรมการบริห ารมีมติแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้บริหารโครงการ (“ผู้บริหาร
โครงการ”) เพื่อทาหน้าทีใ่ นการบริหารโครงการในเรื่องต่างๆ ทีร่ ะบุ
ไว้ โดยมีค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโครงการ ดังนี้
o ค่ า ตอบแทนการบริห ารในอัต ราคงที่ไ ม่ เ กิน เดื อ นละ
50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ใด) เริม่
ชาระตัง้ แต่ เดือนที่มีการโอนหุ้นจนถึงเดือนที่มีการโอน
บ้านหลังแรก แต่ทงั ้ นี้ไม่เกิน 15 เดือน นับแต่เดือนทีม่ กี าร
โอนหุน้
o ค่าตอบแทนการบริหารร้อยละ 3 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อนใน
แต่ละเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ใด) ชาระ
เป็ นรายไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากสิน้ ไตร
มาสนัน้ ๆ โดยกาหนดให้ขายให้หมดภายใน 4 ปี นับจาก
วันทีเ่ ริม่ พัฒนาโครงการ
• คู่สญ
ั ญาตกลงว่าบริษัทจะต้องทาการสารองเงินสดส่วนหนึ่งอย่าง
น้อย 40,000,000 บาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการ
โดยคู่สญ
ั ญาจะต้องให้เงินกูย้ มื แก่บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย
"ผูบ้ ริหารโครงการ" จะแจ้งสถานะจานวนเงินทีต่ อ้ งใช้หมุนเวียนให้
Ex-Com รับทราบ โดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้คู่สญ
ั ญาในอัตรา
MLR-0.5% (อ้ า งอิ ง อัต ราดอกเบี้ย เงิน กู้ ยืม ธนาคาร กรุ ง เทพ
(มหาชน) จากัด) โดยการชาระคืนเงินกูย้ มื จะชาระคืนเมื่ อบริษทั มี
กระแสเงินสดคงเหลืออย่างน้อย 10 ล้านบาทขึน้ ไป และ "ผูบ้ ริหาร
โครงการ" เห็นควรว่าสามารถชาระคืนโดยไม่กระทบกระแสเงินสด
ในการใช้บริหารโครงการ
11 เงิน ที่จ ะใช้ใ นการด าเนิ น โครงการ (นอกเหนื อ จากเงิน ทุ น หมุ น เวีย นตามข้อ
ข้างต้น) จะมาจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ หากสถาบันการเงินดังกล่าว
กาหนดให้มกี ารค้าประเงินกูย้ มื ดังกล่าวโดยผูถ้ อื หุน้ คู่สญ
ั ญาตกลงทีจ่ ะให้การค้า
ประกัน เงิน กู้โ ครงการร่ ว มกัน ตามสัด ส่ ว นการลงทุ น โดยบริษัท จะต้ อ งช าระ
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ค่าตอบแทนในการดาเนินการดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าค้าประกันในอัตราร้อย
ละ 1.5 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ตามมูลค่าวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ณ ต้นปี ของ
แต่ละปี
12 ทาคูนิ กรุ๊ป รับทราบและตกลงว่า แบบบ้านทีใ่ ช้ในโครงการและฐานข้อมูลลูกค้า
เป็ นกรรมสิทธิข์ องธนาสิริ กรุ๊ป และ/หรือบริษัทในเครือของธนาสิริ กรุ๊ป และ
ยินยอมทีจ่ ะดาเนินการให้บริษทั ไม่คดั ค้าน หรือโต้แย้งสิทธิของธนาสิริ กรุ๊ปและ/
หรือบริษทั ในเครือของธนาสิริ กรุ๊ป ในเรื่องดังกล่าวแต่ประการใด รวมทัง้ ตกลงที่
จะรักษาความลับและไม่นาไปใช้ซ่งึ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อบริษทั ในเครือของ ทาคูนิ
กรุ๊ป ทัง้ นี้ให้นาข้อกาหนดเกีย่ วกับการเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับมาใช้บงั คับ
13 คู่สญ
ั ญาตกลงว่ าผู้สอบบัญชีของบริษัท จะเป็ น คนเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ในกลุ่มธนาสิริ อย่างไรก็ตามคู่สญ
ั ญารับทราบว่าในปี แรกหลังการโอนหุ้น
ผู้สอบบัญชีเก่าของบริษัทซึ่งคือบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด (“PWC”) อาจต้องเข้ามาดูข้อมูลเพื่อจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทก่อน
วันโอนหุ้น ในการนี้ คู่สญ
ั ญาตกลงที่จะให้ขอ้ มูลเท่าที่จาเป็ นในการดาเนินการ
ดังกล่าวแก่ PWC
14 เมื่อเกิดกรณีทห่ี าข้อยุตไิ ม่ได้ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขข้อใดในสัญญาฉบับนี้
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีท่สี ุ ดที่จะหาข้อยุติร่วมกัน
เช่น ส่งตัวแทนของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเข้าทาการเจรจาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาเพื่อ ให้ไ ด้ ข้อ ยุ ติ เป็ นต้ น ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีคู่ ส ัญ ญาไม่ ส ามารถหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาเพื่อให้ได้ขอ้ ยุตไิ ด้ภายในระยะเวลา 30 วัน (หรือภายในเวลาอื่น
ที่คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกัน) (“ระยะเวลาหาข้อยุติ”)คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจ
เสนอซือ้ หุน้ ทัง้ หมดในบริษทั (มิใช่เพียงบางส่วน) ทีค่ ่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งถืออยู่ได้
(“ผูซ้ อ้ื หุน้ ”) โดยจะต้องให้ระยะเวลาในการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวเป็ นเวลาอย่าง
น้อย 30 วัน หากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตอบรับข้อเสนอตกลงขายหุน้ ของตนให้แก่ผู้
ถือหุน้ ให้ผซู้ อ้ื หุน้ ชาระราคาซื้อขายหุน้ ครัง้ เดียวภายใน 10 วันทีค่ ่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ตกลงรับข้อเสนอ และผู้ถือหุน้ ทีจ่ ะขายหุน้ จะต้องส่งมอบตราสารการโอนหุน้ ใบ
หุ้นที่แสดงสิทธิของหุ้นที่ซ้อื ขาย และหนังสือลาออกจากตาแหน่ งกรรมการของ
บุคคล ซึง่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการโดยผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะขายหุน้ ในทันทีทม่ี ี
การชาระราคาซือ้ ขายหุน้ ด้วย
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นธรรม ทัง้ นี้ทป่ี รึกษาฯ มีขอ้ สังเกต
ว่าในสัญญายังไม่ได้ระบุจานวนคณะกรรมการบริหาร และจานวนตัวแทนจากคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ าย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากทัง้ 2
ฝ่ าย และที่ปรึกษาเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนการบริหารตามมูลค่าบ้านที่โอนเป็ น
ผลดีต่อบริษทั ฯ เนื่องจากหากขายบ้านไม่ได้ จะไม่ตอ้ งจ่ายเงินในส่วนนี้
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