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เลขที่ TG 125/65 
                                                                                                                              วนัท่ี 13 ธันวาคม 2565 
      
เรื่อง ขอน าส่งรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย    - ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2565 
 
 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) ขอน าส่งส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2565 
ซึ่งไดป้ระชมุในวนัศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้ง
ประการใดเก่ียวกับรายงานดังกล่าว  กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทาง E-mail nita@takuni.com หรือทางโทรสารหมายเลข                              
02-455-2888 ภายในวนัท่ี 23 มกราคม 2566  เพื่อที่บรษิัทจะไดร้วบรวมด าเนินการต่อไป หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใด 
ๆ  บรษิัทฯ จะถือว่าท่านรบัรองรายงานการประชมุนีแ้ลว้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                         
 

นายประเสรฐิ ตรวีีรานวุฒัน ์
                   ประธานกรรมการ บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

     
 
 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบรษิัท 
โทรศพัท ์0-2455-2888 
โทรศพัท ์0-2455-2763 
 
 

  

tel:02-455-2888
mailto:nita@takuni.com%20หรือ
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที ่1/2565 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่9 ธนัวาคม 2565  
       ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 อาคารทาคนู ิ  

เลขที่ 140/1 ซอยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 
 
เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการ
ประชมุและแจง้ต่อที่ประชมุว่า ขณะที่เริ่มการประชมุมีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 8 รายและผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน                   
38 ราย รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 46 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 308,810,843 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.60 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 800,000,236 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

    คุณฐิติมา ธนาปกิจ เลขานุการทีป่ระชุม  ไดช้ีแ้จงใหท้กุท่านทราบว่าเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโค
วิด 2019 บรษิัทขอความรว่มมือใหท้กุท่าน รกัษาระยะห่าง และสวมหนา้กากอนามยั และปิดเสียงโทรศพัทม์ือถือตลอดเวลา
ที่เขา้รว่มประชมุ 

เลขานุการทีป่ระชุม ไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษิัท  คณะผูบ้รหิาร  ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ 

1. คณุประเสรฐิ    ตรีวีรานวุฒัน ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง /     
  ประธานกรรมการต่อตา้นการทจุรติ 

2. คณุนิตา ตรีวีรานวุฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร /กรรมการผูจ้ดัการ / 
  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย/ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

3. คณุปราโมทย ์ ตาฬวฒัน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณุสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. คณุกาญจนา รมิพณิชยกจิ   กรรมการ 

    กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online  
1. คณุคณิต  วฒันวเิชยีร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิัท 
 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ หอ้งประชุม อาคารทาคูนิ 
           คณุฐิติมา            ธนาปกิจ    รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงิน 

               (ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ) 
ทีป่รึกษาการเงนิอิสระเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ 
          คณุทวิ ถวลัยก์ิจด ารงค ์   ผูอ้  านวยการ บรษิัท ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 

คณุดวงพร ปรีดีชม เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากคณุสมไทย พงศช์ยักรุง ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่ม
สงัเกตการณ ์และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

 คณุนรา ศรีเพชร 

tel:02-455-2888
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ประธาน  มอบหมายใหเ้ลขานกุารที่ประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานุการฯ  ไดช้ีแ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนบัคะแนน  
และการประกาศผลคะแนนใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ ดงันี ้
การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะน าตัวโดยแจ้ง  ชื่อ -
นามสกลุ และแจง้เรื่องที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอใหเ้ป็นการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 

เมื่อท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งทะเบียนแลว้ ท่านจะไดร้บับตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง  

ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกับวาระที่มีการเรี ยก
เก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ  

ท่านใดเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ  

หากท่านท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเวน้ผูถื้อหุน้ต่างประเทศที่
แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้  าเนินการตามที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บรษิัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกบัวาระท่ีไดน้ าเสนอ 
ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะที่ยื่นใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บรษิัทฯ ไดน้ าคะแนน

เสียงของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบเพื่อลงมติส าหรบัวาระนัน้ๆ แลว้  โดยผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก
เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรษิัทฯ จะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในวาระถดัไป  

ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุการประชมุฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนท่ี
เหลือทัง้หมดใหก้ับเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ เพื่อน าคะแนนของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบการนับคะแนน  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้
สงสยัใดๆ ประธาน จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

  ประธาน ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  โดยใหผู้เ้ลขานกุารที่ประชมุ
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดดังนี ้ การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัทไดจ้ัดท า
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และเผยแพรบ่นเว็บไซดข์องบรษิัทตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565   

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าไดม้ีการบันทึกการประชุมไวอ้ย่างครบถว้น และถูกตอ้งแลว้และ
เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้ พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  

 เลขานุการทีป่ระชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่ามติในวาระนี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 โดยที่ประชมุวิสามญัสามญัผูถื้อหุน้ได้
มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย   308,810,843 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ  100.00) 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง      0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 

tel:02-455-2888
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บตัรเสีย    0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายทีด่ินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ประธาน  ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายที่ดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง ใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั

โดยใหผู้เ้ลขานกุารท่ีประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้   
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 35 (2)  และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์

ในการท ารายการที่มีนยัส าคญั ที่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน ในการท ารายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 (และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม)  ก าหนดใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  “การท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน”  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาให ้บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 จ าหน่ายที่ดิน พรอ้มอาคารส านกังาน และส่ิงปลกูสรา้ง ซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ ใหก้บับรษิัท บาบนู เบส จ ากดั ในมลูค่า 120.00 ลา้นบาท  เนื่องจากเป็นการขายทรพัยสิ์นใหก้บั
นิติบคุคล ที่เขา้ข่ายเป็นบคุคลเก่ียวโยงของบรษิัท โดยเมื่อค านวณขนาดรายการแลว้ จดัเป็นรายการขนาดใหญ่ จะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิการท ารายการ จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทัง้ตอ้งแต่งตัง้ที่ปรกึษาการเงนิอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อการท ารายการดงักล่าว 

ลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 
บริษัท บาบูน เบส จ ากัด (“BB”) ซึ่งเป็นผู้ซือ้ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือคุณฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ

ประเสรฐิและ คณุกาญจนา และเป็นนอ้งชายของคณุนิตา ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัท รวมทัง้มีคณุกาญจนาซึ่งเป็นกรรมการ
บรษิัท ถือหุน้ 1 หุน้ 

รายละเอียดทีด่ินและพืน้ทีใ่ช้สอย 
ทรพัยสิ์นท่ีบรษิัทจะจ าหน่ายในครัง้นีค้ือ ท่ีดิน จ านวน 8 โฉนดเนือ้ที่รวม 4 ไร ่68 ตารางวา  

 
 
 
 
 
 

เลขทีโ่ฉนด เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ เนือ้ที ่

31742 550 13291 0-0-27 ไร ่

114774 132 53611 0-2-70 ไร ่

114777 133 53608 0-2-69 ไร ่

114778 128 52024 0-2-71 ไร ่

114779 100 53605 0-1-26 ไร ่

114780 103 53606 0-1-71 ไร ่

114781 129 53610 0-2-67 ไร ่

120079 104 56992 0-2-67 ไร ่

รวม (1,668 ตร.วา) 4-0-68 ไร่ 
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และอาคารส านกังาน 6 ชัน้ อาคารคลงัสินคา้ 3 ชัน้ ส่วนโครงหลงัคาคลมุ และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทัง้
ส่วนปรบัปรุงพฒันาบนที่ดินทัง้หมด เช่น รัว้ก าแพง หอ้งน า้และสขุภณัฑ ์และงานระบบภายในอาคารทัง้หมด พืน้ที่ใชส้อย
รวม 13,422 ตารางเมตร 

ลักษณะพืน้ที ่ พืน้ทีใ่ช้สอย (ตารางเมตร) 

อาคารส านกังาน สงู 6 ชัน้  5,280 

อาคารโกดงั สงู 3 ชัน้ 6,600  

ส่วนโครงหลงัคาคลมุ 192 

ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,350 

 
ราคาประเมิน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดนี ้ไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินทรพัยสิ์น 2 ราย ที่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งราคาประเมินตามวิธีรายไดข้องบรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั อยู่
ที่ 118.83 ลา้นบาท และบริษัท ฟิวเจอร ์แอพไพรซัล จ ากัด อยู่ที่  118.87 ลา้นบาท และมีราคาประเมินตามวิธีตน้ทุนที่
ประมาณ ของบรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั อยู่ที่ 147.00 ลา้นบาท และบรษิัท ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั 
อยู่ที่ 145.00 ลา้นบาท 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นโดยใช้ “วิธีรายได้ ” มีความเหมาะสม 
เนื่องจากวิธีตน้ทุนของผูป้ระเมิน อาจมีความไม่สอดคลอ้งกับทางปฏิบตัิ เพราะผูป้ระเมินทรพัยสิ์น อา้งอิงราคาค่าก่อสรา้ง 
จากมาตรฐานของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย จากขอ้มูลตลาดภาพรวม ซึ่งขอ้มูลของทรพัยสิ์นอาจมี
ความแตกต่างจากทรพัยสิ์นที่ประเมิน เช่น คุณภาพของอาคาร หรือวัสดุที่ใชใ้นการก่อสรา้ง เป็นตน้ ท าใหต้น้ทุนในการ
ก่อสรา้งตามรายงานประเมินสงูกว่าตน้ทนุก่อสรา้งทรพัยสิ์นท่ีประเมินจรงิ  

โดยบริษัทอา้งอิงตน้ทุนการก่อสรา้งอาคาร จากประสบการณข์องบริษัทซึ่งเคยพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ัง้
ในรูปแบบบา้นเดี่ยวและคอนโดมิเนียม คาดว่าตน้ทุนในการก่อสรา้งจะอยู่ที่ประมาณ 45.69 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อพิจารณารวม
กับราคาตลาดของที่ดินซึ่งประเมินโดยบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด จ านวน 70.06 ลา้นบาท (เนื่องจาก
เป็นค่าที่สงูกว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั) จะไดม้ลูค่าทรพัยสิ์นตาม วิธีตน้ทนุ 115.75 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นในการท ารายการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบนักลุ่มบริษัท มีพืน้ที่ใชส้อยในที่ดินและอาคารส านกังานมากเกินความจ าเป็น 

โดยกลุ่มบริษัททยอยลดการใชพ้ืน้ที่ส  านักงานลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีการใช้พืน้ที่ส  านักงานและคลังสินคา้ 
ประมาณ 7,500 ตารางเมตร เหลือประมาณ 2,600 ตารางเมตร ในปี 2565 เนื่องจากการลดขนาดของธุรกิจติดตัง้ระบบแก๊ส 
รวมทัง้การขยายสาขาของการใหบ้ริการทดสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมไปยงัภาคตะวนัออก นอกจากนีก้ารจ าหน่าย
อาคาร ยงัท าใหบ้ริษัทไม่มีภาระในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอาคาร ซึ่งปัจจุบนัอาคารมีอายุประมาณ 20 ปี และมีแนวโนม้ที่
จะตอ้งมีการซ่อมแซมใหญ่ ในขณะที่การจ่ายค่าเช่าจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นรายปี ซึ่งไม่ไดส้รา้งภาระอย่างมีนยัส าคญัต่อ
บรษิัทดว้ย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบในภาพรวม ทัง้การจ าหน่ายทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การจ าหน่ายทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ีส านกังานภายหลงัจ าหน่ายทรพัยสิ์น การสญูเสียรายไดจ้ากการใหเ้ช่า
พืน้ที่ส  านกังานใหแ้ก่บุคคลภายนอก ตลอดจนแนวโนม้ที่จะน าเงินที่ไดร้บัไปใชป้ระโยชน ์ซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจของของ
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บริษัท แลว้เห็นว่าการจ าหน่ายทรพัยสิ์นจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท จากการที่บริษัทมิไดม้ีการใชส้อยพืน้ที่ของ
อาคารส านักงานและอาคารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ท าเลที่ตั้งของทรัพย์สินยากต่อการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบอื่นๆ หากกลุ่มบรษิัทสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นไดใ้นราคาที่เหมาะสม จะท าใหก้ลุ่มบรษิัทมีกระแส
เงินสดใชห้มุนเวียนในการด าเนินงานมากขึน้ และสามารถน าเงินที่ไดร้บัไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจตามแผนและกลยุทธ์ที่
มุ่งเนน้การสรา้งผลก าไรจากธุรกิจหลกั 

แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับ 
จากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นในครัง้นี ้จ านวน 97.25 ลา้นบาท กลุ่มบริษัทจะใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ 

และขยายธุรกิจของบรษิัทท่ีมีศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัในอนาคต คือ ธุรกิจเก่ียวกบัมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟา้ 
และการลงทนุถือหุน้ในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจจดัหาพนกังาน เช่น พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนกังานธุรการ และแม่บา้น 

ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 
จากการพิจารณา ขอ้ดีและขอ้เสียของการเขา้ท ารายการ ขอ้ดีและขอ้เสียของการไม่เขา้ท ารายการ ขอ้ดีและขอ้เสีย

ของการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกัน และความเส่ียงของการเขา้ท ารายการ รวมถึงความเหมาะสมทางดา้นราคา ที่
ปรกึษาทางการเงิน เห็นว่าการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์่อบริษัท ดงันัน้ ผูถื้อหุน้
ควรอนุมตัิการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากราคาจ าหน่ายทรพัยสิ์นเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นราคาที่ประเมิน
โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุจากการใชท้รพัยสิ์น ทัง้ในมมุมองของฝ่ายบริหารของบริษัท ผูป้ระเมินทรพัยสิ์น และที่ปรกึษา
ทางการเงิน อีกทั้ง การจ าหน่ายทรพัยสิ์นยังมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายกับค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการเช่าอาคารส านกังาน รวมถึงการสญูเสียก าไรจากการ
ใหเ้ช่าพืน้ท่ีส านกังานแก่บคุคลภายนอก  

บรษิัทสามารถน าเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นไปใชใ้นวตัถปุระสงคต์่างๆ ซึ่งรวมถึงการลงทนุในธุรกิจต่างๆ 
ที่มีศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิัท เบือ้งตน้บรษิัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจเก่ียวกับมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า และอยู่
ระหว่างการเจรจาเพื่อลงทุนในธุรกิจจดัหาพนกังาน (Outsource) โดยการลงทนุในธุรกิจทัง้ 2 ดงักล่าว คาดว่าจะตอ้งใชเ้งิน
ลงทนุรวมกนัประมาณ 354.00 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทสามารถน าเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นไปใชใ้นการลงทนุได ้และ
ลดโอกาสในการตอ้งจดัหาแหล่งเงินทนุเพิ่มเติม นอกจากนี ้การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัยงัช่วยใหบ้รษิัทลดภาระจากการ
บริหารจดัการอาคารที่อาจเกินความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การว่าจา้งพนกังานเพื่อดแูลอาคาร และการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 
 ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ 

คุณธารา ชวปราณี ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี ้
- ราคาจ าหน่ายทรพัยสิ์นครัง้นี ้เหตุใดจึงไม่น าค่าเช่าจ่ายมารวมค านวณในราคาจ าหน่ายดว้ย โดยส่วนตวัไม่เห็น

ดว้ยกบัการจ าหน่ายที่ดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งครัง้นี ้เนื่องจากราคาที่ขายถกูกว่าราคาตลาด เมื่อเทียบเคียงกบัพืน้ท่ี
ที่ก าลงัมีการเติบโต ราคาขายอาจจะปรบัไดถ้ึงตารางวาละ 40,000 บาท  

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า จากราคาประเมินที่บริษัทผู้
ประเมินราคาระบใุนรายงานนัน้ มีราคาสงูกว่าความเป็นจริง เนื่องจากราคาที่ผูป้ระเมินแจง้มีราคาที่ดินตารางวาละ 42,000 
บาท และราคาค่าก่อสรา้งประมาณ 6,000-15,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งอา้งอิงตามเกณฑข์องสมาคมบรษิัทประเมินจึงท า
ใหม้ีราคาสงู  ทัง้นีเ้มื่อ 2 ปีก่อน บริษัทฯ ขายที่ดินแปลงขา้งเคียงไดเ้พียงราคาตารางวาละ 29,000 บาทเพื่อจดัท าโครงการ
หมู่บา้นจดัสรร และราคาค่าก่อสรา้งจริงประมาณ 9,000 บาทต่อตารางเมตร หรือหากเทียบคียงกับราคาประเมินของกรม
ที่ดินมีราคาตารางวาละ 35,000 บาท 
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คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เห็นว่าราคาซือ้ขายดังกล่าวมี
ความสมเหตสุมผล เนื่องจากทรพัยสิ์นดงักล่าว หากน าไปขอค า้ประกนัการกูย้ืมกบัธนาคาร ราคาที่ดินที่ธนาคารประเมินจะ
ไดป้ระมาณ 20,000 บาทต่อตารางวา และค่าก่อสรา้งราคาประมาณ 4,500 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งบรษิัทผูป้ระเมินใชว้ิธีการ
ค านวณราคาอีกแบบราคาจึงมีราคาตน้ทุนที่สูงกว่า ดังนั้น วิธีการค านวณตน้ทุนจึงขึน้อยู่ว่าจะเลือกใชร้าคาของบริษัทผู้
ประเมิน หรือราคาขอค า้ประกนัการกูสิ้นเชื่อกบัธนาคาร 

คุณธารา ชวปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติม พืน้ท่ีก่อสรา้งอาคารมีการค านวณการรองรบัน า้หนกัดว้ยหรือไม่ 
คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงว่า พืน้ท่ีบรเิวณอาคารรองรบัน า้หนกัไดป้ระมาณ 1 ตนั 

ต่อตารางรางเมตร  โดยเริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ 2530 และบริษัทฯ เข้ามาซือ้ต่อเมื่อปี พ.ศ. 2550 และใช้เงินในการซ่อม
ปรบัปรุงอาคารประมาณ 20.00 ลา้นบาท 

คุณสรายุทธ  เอือ้อวยซับ  ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี ้
- ตามขอ้มูลของทรพัยสิ์นที่บริษัทฯ เสนอจ าหน่าย ยังมีภาระผูกพันสัญญาค า้ประกันกับธนาคารหากจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นดงักล่าวแลว้ จะมีผลต่อวงเงินสินเชื่อของบรษิัทหรือไม่ 
- ธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ จะน าเอาเงินจากการขายที่ดินและอาคารไปลงทุนธุรกิจอะไรบา้ง และเมื่อบริษัทมีก าไรจาก

การจ าหน่ายทรพัยสิ์นจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างไร 
 คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน  ชีแ้จงว่า วงเงินค า้ประกันดงักล่าว
เป็นการใชท้รพัยสิ์นของบริษัทฯ คือที่ดินทัง้ 8 แปลงและส่ิงปลกูสรา้งตามรายละเอียดขา้งตน้ ค า้ประกันใหแ้ก่วงเงินสินเชื่อ
ใหก้ับบริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“CAZ”) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใชส้ าหรบัหนงัสือค า้ประกันการท างาน
ก่อสรา้ง (Performance Bond, Bid Bond) โดยปัจจุบนั CAZ มีที่ดิน 2 ผืน สามารถใชค้  า้ประกนัวงเงินดงักล่าวแทนได ้ส่วน
กลุ่มบรษิัททาคนูิเอง ไดร้บัวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยไม่ตอ้งใชสิ้นทรพัยใ์ด
ค า้ประกนั 

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร /กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงว่า ตามที่รายงานไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดทรพัย์ฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายที่ดินและอาคาร ไปใชเ้พื่อเป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ และลงทุนในธุรกิจมอเตอรไ์ซตไ์ฟฟ้า ธุรกิจบริษัทจดัหาคน  ทัง้นี ้โดยปกติทุกปีบริษัทฯ จะมีการปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างเต็มที่โดยประมาณ 99 - 100% อยู่แลว้ 

ส าหรบัธุรกิจมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มลงทนุตัง้แต่ปี 2561 โดยเป็นการลงทนุพฒันา ผลิต และจ าหน่ายที่
ประเทศไตห้วัน  ปัจจุบันบริษัทได้ตกลงร่วมลงทุนกับบริษัท SERSOL ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยข์อง
ประเทศมาเลเซีย  โดยมีแผนจะขายมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าใหแ้กก่ลุ่มบรษิัท Minor ซึ่งมีจ านวนรถพนกังานรบัส่งอาหารประมาณ -
3,000 – 5,000 คัน  เนื่องจากก่อนหนา้นี ้Minor ไดน้ าเขา้มอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าจากจีนจ านวน 200 คัน และเสียทั้งหมด จึงได้
น าเสนอรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ผลิตจากไตห้วัน ซึ่งขึน้ชื่อเรื่องมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า  โดยเบือ้งตน้จะเริ่มตน้เป็น
ลกัษณะการซือ้ขายแบบ B2B ใหแ้ก่บริษัทที่มีขอ้ตกลง ยงัไม่เนน้การขายใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย  นอกจากนี ้บริษัทยงัไดล้งทนุ 
5% ในธุรกิจ Food Delivery ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ส่งอาหารชื่อ Eat Hub โดยมีส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ให้
เงืนทุนสนับสนุนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี โดยในปีหนา้อาจจะมีการเสนอโครงการขอสนับสนุนค่าเช่ามอเตอรไ์ซค์
ไฟฟ้าใหแ้ก่พนกังานรบัส่งอาหาร ปัจจบุนั Eat Hub มีพนกังานรบัส่งอาหารที่รบังานอยู่ประมาณ 3,000 คนั ทัง้นี ้แนวทางการ
รว่มลงทนุกบัทัง้สองบรษิัทขา้งตน้คาดว่าบรษิัทฯ จะสามารถขายมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าในรูปแบบ B2B ไดป้ระมาณ 1,000 คนั 
 คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมว่า การผลิตและทดสอบมอเตอรไ์ซค์
ไฟฟ้าของไตห้วนั มีการทดสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ ใชร้ะยะเวลาทดสอบอย่างนอ้ย 1-2 ปี 
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คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าส าหรบัการลงทุนใน
ธุรกิจที่เก่ียวกับการจัดหาคน เช่น พนักงานท าความสะอาด พนักงานรกัษาความปลอดภัย มีการประมลูงานที่มลูค่าต่อปี
ประมาณ 400 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการประมลูงานของภาครฐั ท าใหค้วามเส่ียงดา้นการจ่ายเงินนอ้ยกว่าภาคเอกชน  
และการสรรหาคนง่ายกว่าโดยการใชค้นเดิมที่ท  างานและเปล่ียนบรษิัทจา้งงาน 

คุณนรา ศรีเพชร ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยสอบถาม ดงันี ้
- เมื่อจ าหน่ายที่ดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งบรษิัทฯ จะไดร้บัช าระเงินอย่างไร 
- เมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าในตลาด บริษัทฯ มั่นใจได้อย่างไรว่าจะจ่ายค่าเช่าในราคาที่ถูกกว่าตลาด  และมี

ก าหนดเวลาการเช่าอย่างไร 
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จะรบัช าระค่าขาย

ทรพัยสิ์นแบ่งเป็นสองครัง้ คือ เมื่อท าสัญญาจะซือ้จะขายตกลงรับเงินงวดแรกจ านวน 50.00 ลา้นบาท  และเมื่อวันโอน
กรรมสิทธ์ิตกลงรบัเงินงวดสดุทา้ยจ านวน 70.00 ลา้นบาท ส าหรบัค่าเช่าบริษัทฯ สามารถจ่ายค่าเช่าในอตัราที่ต  ่ากว่าราคา
ตลาดอย่างนอ้ย 25% และมีระยะเวลาการเช่า 5 ปี  โดยสามารถต่อสญัญาในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดดงักล่าวไดอ้ีก 5 ปี 
หลงัจากนัน้สามารถต่อสญัญาเช่าไดอ้ีกทกุๆ 3 ปี 

 
เลขานุการทีป่ระชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่ามตใินวาระนี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติ  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายที่ดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง ใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 45 ราย ดงันี ้
เห็นดว้ย   307,276,643 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ   100.00) 
ไม่เห็นดว้ย   100 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง         0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
บตัรเสีย       0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
ทัง้นี ้ในการออกเสียงในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้ 1 ราย คือคุณกาญจนา ริมพาณิชยกิจ ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากเป็นผู้

ถือหุน้ซึ่งมีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกนั 
 

วาระที ่3  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 เลขานุการที่ประชุม  ไดเ้รียนชีแ้จงที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่น  นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได”้ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา      
เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆหรือซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ   

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  เลขานุการที่ประชุมจึงแจง้ต่อที่ประชุมว่าถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยั  ตอ้งการสอบถาม
เพิ่มเติม  หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่  โทรศัพท์ 02-455-2888                    

tel:02-455-2888


 
 

 
 

บริษัท ทาคนิู  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพฯ 10160   โทร. 02-455-2888  แฟกซ.์ 02-455-2763      

Takuni Group Public Company Limited. 140/1 KANJANAPISEK RD., BANGKAE, BANGKAE, BANGKOK, THAILAND. 10160  Tel: 02-455-2888 Fax: 02-455-2763 

 

โทรสาร 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่  เลขานุการบริษัท  / นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา  ตรีวี รานุวัฒน์    E-mail: 
nita@takuni.comติดต่อผ่านเว็ปไซดข์องบรษิัทในหนา้ส าหรบันกัลงทนุ  www.takunigroup.com  

ประธาน  ไดก้ล่าวขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีไดเ้สียสละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้ และปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 

 

 
   ลงชื่อ................................................................ประธานทีป่ระชุม / ประธานกรรมการ  
                                                 (นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน)์       
       
 

 
ลงชื่อ.................................................................เลขานุการบริษัท 

                                            (นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวฒัน)์           

tel:02-455-2888
http://www.takunigroup.com/

