- 25 เอกสารประกอบการพิจารณาประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
วาระที่ 2 รับทราบรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นแลว ภายใน 6 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553
รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางกลุมบริษัท MBK กับกลุมบริษัท TCAP ภายใน 6 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 ดังตอไปนี้
คณะกรรมการ
ขนาดของ
จํานวนเงิน
เลขที่หนังสือ
คูสัญญา
รายการ
บริษัท MBK
รายการ
(บาท)
(ลงวันที่)
อนุมัติ ครั้งที่
ที่เกี่ยวโยงกัน
# 5 ป 52/53
ผูเอาประกันภัย
ผูรับประกันภัย
1) การประกันภัยรถยนต
0.0146%
1,592,434 MBK 059-52/53
การประกันภัยเครื่องมือ /
เครื่องจักรของผูรับเหมา
และ การประกันภัยความ
รับผิดของกรรมการ /
เจาหนาทีบ่ ริหาร
(งบสิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย.52)

2) การขยายความคุม ครอง
สัญญาประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุพนักงานของ
MBK / บริษัทยอยและ
บริษัทรวม (“กลุมบริษัท”)
(งบสิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค.52)

1. MBK
2. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด
(มหาชน) (“MBK-R”)
3. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด
รีสอรท จํากัด (“MBK-HR”)
4. บริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด
(“MBK-P”)
5. บริษัท ทรัพยสนิ ธานี จํากัด (“SSTN”)
6. บริษัท แปลน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด
(“PPT”)
7 บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด (“PST”)

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(“TNI”)

ผูเอาประกันภัย

ผูรับประกันภัย

1. MBK
2. บริษัทยอย และบริษัทรวมของ MBK
ไดแก
- บริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จํากัด
(“MBK-SF”)

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
(“TNL”)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(“TNI”)

(18 ม.ค.53)

29 ต.ค.52

# 9 ป 52/53
9 มี.ค.53

0.0081%

1,026,842

MBK 070-52/53
(15 มี.ค.53)

- 26 คูสัญญา

รายการ

คณะกรรมการ
บริษัท MBK
อนุมัติ ครั้งที่

ขนาดของ
รายการ
ที่เกีย่ วโยงกัน

# 7 ป 52/53

1.7782%

212,978,700

1.8009%

215,597,976

จํานวนเงิน
(บาท)

เลขที่หนังสือ
(ลงวันที่)

- บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด (“MBK-E”)
- บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร จํากัด
(“MBK-LS”)
- บริษัท แอบโซลูท แทรเวิล จํากัด (“ALT”)
- กลุมบริษทั แปลน เอสเตท จํากัด (“PST”)
- บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด)
จํากัด (“AAA”)
3) การซื้อหุน สามัญบริษทั
ที ลีสซิ่ง จํากัด จากการ
ประมูล
(งบสิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย.52)

ผูซื้อ / ผูประมูล

ผูขาย / ผูเปดประมูล

MBK

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TBANK”.)

รวมเปนขนาดของรายการระหวางกลุม MBK และ กลุม TCAP
ที่เกิดขึ้นตั้งแต พฤศจิกายน 2552 ถึงเมษายน 2553

6 ม.ค.53

MBK 077-52/53
(30 เม.ย.53)

- 27 1. การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเครื่องมือ และเครื่องจักรของผูรับเหมา และการประกันภัย
ความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหาร
1 วันที่เขาทํารายการ
2 รายละเอียดของคูสัญญา
รายชื่อคูสัญญาของ MBK
หรือบริษัทยอยของ MBK
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคูสัญญา
1. MBK-R

2. MBK-HR
3. MBK-P
4. SSTN
5. PPT
6. PST
7. TNI
8. TBANK
9. TCAP
10. TCAP และบริษัทในกลุม
ของ TCAP

วันที่ 18 มกราคม 2553
(ขอมูล ณ วันที่ วันที่ 18 มกราคม 2553)

ความสัมพันธ

รายชื่อกรรมการ
ที่มีสวนไดเสีย

เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK ที่ บริษัท เอ็ม บี เค 1. นายบันเทิง ตันติวิท
โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (“MBK-HR”) และบริษัท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด (“MBK-P”) ถือหุนอยูรวม
3. นายปยะพงศ อาจมังกร
เทากับ 69.88% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK ที่ MBK-R
ถือหุนอยู 100.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TBANK”) ถือหุนอยู 100.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TCAP”) ถือหุนอยู 50.92% ของทุนชําระแลว
เปนผูถือหุนรายใหญของ MBK
เปนกลุมผูถ ือหุนรายใหญของ MBK ที่ถือหุนรวมเทากับ
19.90% ของทุนชําระแลว

- 28 3 รายละเอียดการประกันภัย
3.1 การประกันภัยรถยนต
1. จํานวนรถยนตที่เอาประกันภัย 71 คัน
2. ประเภทการประกันภัย ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย
• ประเภทการประกันภัยรถยนต
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3
• ทุนประกันภัย
42,200,000.00 บาท
• เบี้ยประกันภัย (รวมพ.ร.บ. ภาษี และอากรแสตมป) 1,007,657.91 บาท
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ตั้งแตวันที่ 31 ธ.ค. 52 ถึง 31 ธ.ค. 53
3.2 การประกันภัยเครื่องมือ และเครื่องจักรของผูรับเหมา
1 ประเภทของเครื่องมือ และเครื่องจักรของผูรับเหมา ความคุมครอง ทุนประกันภัย
และเบีย้ ประกันภัย
• ประเภทของเครื่องมือ และเครื่องจักรของผูรับเหมา Contractors Plant and
Machinery
• ความคุมครอง
ความเสียหายตอเครื่องมือเครื่องจักรอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ไฟไหม และพายุ
• ทุนประกันภัย
24,300,000.00 บาท
36,893.60 บาท
• เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี และอากรแสตมป)
2 ระยะเวลาเอาประกันภัย ตั้งแตวันที่ 31 ธ.ค. 52 ถึง 30 มิ.ย. 53
3.3 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร
1 ระดับของกรรมการและผูบริหาร กรรมการ และผูบ ริหารของ MBK และบริษัท
ในกลุม MBK ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
2 ความคุมครอง ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย
• ความคุมครอง

ความรับผิดอันเกิดจากความเสียหายตอบุคคลภายนอก
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ หรือผูบริหาร
• ทุนประกันภัย
300,000,000.00 บาท
• เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี และอากรแสตมป)
547,882.80 บาท
3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 53 ถึง 1 ม.ค. 2554
3.4 รวมเปนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้น
1,592,434.31 บาท
4 มูลคารายการ
1,592,434.31 บาท
5 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การที่ MBK และบริษัทยอยเขาทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (“TNI”)
มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจาก

- 29 5.1 การประกันภัยรถยนต
การทําสัญญาประกันภัยรถยนตของ MBK และบริษัทยอยของ MBK ไดแก บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท
จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด บริษัท
ทรัพยสินธานี จํากัด บริษัท แปลน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด และบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด กับ TNI
เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการตออายุการประกันภัยรถยนตประจําปของ MBK
และบริษัทยอยดังกลาวเพื่อลดผลกระทบในความเสี่ยงภัยกรณีที่ เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
รถยนตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
5.2 การประกันภัยเครื่องมือ และเครื่องจักรของผูรับเหมา
การทําสัญญาประกันภัยเครื่องมือ และเครื่องจักรของผูรับเหมา ไดแก Contractors Plant and
Machinery ของ บริษัท แปลน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (“PPT”) กับ TNI เปนรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจาก เปนการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบในความเสี่ยงภัยตอความสูญเสียหรือ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอ Contractors Plant and Machinery ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
5.3 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร
การทําสัญญาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหารของ MBK และบริษัทยอยของ MBK
ไดแกบริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด บริษัท
เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด บริษัท ทรัพยสินธานี จํากัด บริษัท แปลน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด บริษัท แปลน
เอสเตท จํากัด กับ TNI เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก เปนการดําเนินการเพื่อลดความ
เสี่ยงภัยกรณีที่เกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ หรือ
ผูบริหารของ MBK และบริษัทยอยของ MBK ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

2. การขยายความคุมครองสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุพนักงานของ MBK บริษัทยอยและ
บริษทั รวมของ MBK (“กลุมบริษัท”)
1 วันที่เขาทํารายการ
2 รายละเอียดของคูสัญญา

วันที่ 15 มีนาคม 2553
(ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553)

- 30 รายชื่อคูสัญญาของ MBK
หรือบริษัทยอยของ MBK
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
คูสัญญา
1. MBK-SF
2. MBK-E

3. PMS
4. KTN
5. MBK-LS

6. MBK-BUS
7. ALT
8. PST

9. MBK-HR
10. MBK-P
11. AAA

ความสัมพันธ
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 99.93%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK ที่ถือหุนโดย
บริษัท แพมาลา สปา จํากัด (“PMS”)
และบริษัท โคราชธานี จํากัด (“KTN”)
ถือหุนอยูรวมเทากับ 99.99%ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK ที่ถือหุน
โดย MBK-BUS ถือหุนอยู 25.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK ที่ถือหุนโดย
บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากัด (“MBK-BUS”)
ถือหุนอยู 49.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 99.99%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK ที่ถือหุน
โดย MBK-BUS ถือหุนอยู 99.98% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK ที่
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) (“MBK-R”)
ถือหุนอยู 100.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทรวมโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 49.99%

รายชื่อกรรมการ
ที่มีสวนไดเสีย
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
3. นายปยะพงศ อาจมังกร

- 31 รายชื่อคูสัญญาของ MBK
หรือบริษัทยอยของ MBK
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
คูสัญญา
12. TNI
13. TNL
14. TBANK
15. TCAP และบริษัทในกลุม
ของ TCAP

ความสัมพันธ

รายชื่อกรรมการ
ที่มีสวนไดเสีย

เปนบริษัทยอยที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TBANK”) ถือหุนอยู 100.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TBANK”) ถือหุนอยู 100.00% ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TCAP”) ถือหุนอยู 50.92% ของทุนชําระแลว
เปนกลุมผูถ ือหุนรายใหญของ MBK ที่ถือหุนรวมเทากับ
19.90% ของทุนชําระแลว

3 รายละเอียดการประกันภัย
3.1 ความคุมครอง
3.2 ระยะเวลาเอาประกันภัย
4 มูลคารายการ

การประกันดานสุขภาพของพนักงาน การเสียชีวิตทุกกรณีและ
การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553
1,026,842.38 บาท

5 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การที่ MBK และกลุมบริษัท เขาทําประกันชีวิตและอุบัติเหตุกับบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด และ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากเปนการประกัน
ชีวิตและอุบัติเหตุใหกบั พนักงานของ MBK และกลุมบริษัท เพื่อเปนหลักประกัน ใหกับพนักงานของแต
ละบริ ษั ท ในกรณี ที่ พ นั ก งานประสบอุ บั ติ เ หตุ เสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพตลอด 24 ชั่ ว โมง ซึ่ ง เป น
สวัสดิการอยางหนึ่งที่ MBK และกลุมบริษัท มีใหกับพนักงานของแตละบริษัท

3. การซื้อหุนสามัญของบริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด จากการประมูล
1 วันที่เขาทํารายการ
2 รายละเอียดของคูสัญญา

30 เมษายน 2553
(ขอมูล ณ 30 เมษายน 2553)
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รายชื่อกรรมการ
ความสัมพันธ
หรือบริษัทยอยของ MBK
ที่มีสวนไดเสีย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคูสัญญา
1. TBANK
เปนบริษัทยอยที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
1. นายบันเทิง ตันติวิท
(“TCAP”) ถือหุนอยู 50.92% ของทุนชําระแลว
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
2. TCAP และบริษัทในกลุม
เปนกลุมผูถ ือหุนรายใหญของ MBK ที่ถือหุนรวมเทากับ 3. นายปยะพงศ อาจมังกร
ของ TCAP
19.90% ของทุนชําระแลว
3 รายละเอียดของหุนที่ประมูลซื้อได
จํานวนหุน TLS ที่ประมูลซื้อได 17,998,200 หุน คิดเปน 99.99% ของทุนชําระแลว
4 มูลคารายการ

212,978,700 บาท

5 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธุรกิจใหเชาซื้อจักรยานยนตของบริษัท ที ลิสซิ่ง จํากัด เปนธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตซึ่งเกีย่ วเนื่อง
กับธุรกิจของ บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด (บริษัทรวมของ MBK) ซึ่งหากใชเงิน
ลงทุนในการซื้อหุนของบริษัท ที ลิสซิ่ง จํากัด ในราคา 212,978,700 บาท จะไดรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลังหักภาษี กอน Financing สําหรับในกรณีที่มีการดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อตอเนื่องตอไป
(Perpetual Operation) อยูที่ระดับเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบกับการเขาดําเนินการประมูลซื้อหุน
บริษัท ที ลิสซิ่ง จํากัด ดังกลาว
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เอกสารประกอบการพิจารณาประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกีย่ วโยงกัน เรือ่ ง การซื้อทีด่ ินเปลา
และสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงานบริเวณถนนรัชดาภิเษก จากกลุมธนชาต
•

รายการที่เกีย่ วโยงกัน เรือ่ ง การอนุมัติใหซื้อที่ดินเปลา และสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคาร
สํานักงานจากการประมูล
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของ
2.1 ที่ดินเปลา
• ผูขาย

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 หลังจากการอนุมัติ
ของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“TBANK”)

• ผูซื้อ
บริษัท โคราชธานี จํากัด (“KTN”)
2.2 สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน
• ผูขาย
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“TCAP”)
• ผูซื้อ
KTN
3. ความสัมพันธของคูสัญญา
3.1 ฐานะของ KTN
3.2 ฐานะของ TBANK
3.3 ฐานะของ TCAP

เปนบริษัทยอยโดยตรงที่ MBK ถือหุนอยู 100.00%
ของทุนชําระแลว
เปนบริษัทยอยที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TCAP”) ถือหุนอยู 50.92% ของทุนชําระแลว
เปนผูถือหุนรายใหญของ MBK

รายละเอียดการถือหุน MBK และหุน TCAP ของกลุม TCAP และกลุม MBK ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ดังนี้

ชื่อบริษัทและบริษัทยอยของ TCAP
1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด
(มหาชน)
3. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
4. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด

รวม

สัดสวนการถือหุนของ TCAP
และบริษัทยอยของ TCAP
ใน MBK (%)
9.9964 %

สัดสวนการถือหุนของ MBK
และบริษัทยอยของ MBK
ใน TCAP (%)
9.9900%

4.0080 %

-

1.8218%
4.0737 %

-

19.9000%

9.9900%

- 344. รายละเอียดของทรัพยสินที่ซื้อ
4.1 ที่ดินเปลา
• รายละเอียดที่ดิน
(1) ลักษณะที่ดิน
(2)
(3)
(4)
(5)

เปนที่ดินเปลาประกอบดวยโฉนดที่ดินจํานวน 8 ฉบับติดตอกัน โฉนดที่ดิน
เลขที่ 8394 8533 139282-3 139750 139752 65610 และ 140746
ที่ดินตั้งอยูติดซอยรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่รวม 6 – 3 – 83.7 ไร (2,783.7 ตารางวา)
ไมมี

ที่ตั้ง
ที่ดินรวม
ภาระผูกพัน
ราคาประมูล
 ราคาประเมินที่ดินจากผูประเมินราคาที่ดินอิสระ 501,100,000 บาท
 ราคาที่ประมูลซื้อที่ดิน ราคาตารางวาละ 155,000 บาท คิดเปนมูลคารวม
เทากับ 431,473,500 บาท
(6) วัตถุประสงคการเขาทํารายการ
 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย เชน คอนโดมิเนียม
 ผูพัฒนาโครงการโดย บริษัทในกลุม MBK

4.2 สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน
• รายละเอียดสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน
(1) รายละเอียดสิทธิการเชา สิทธิการเชาที่ดนิ พรอมอาคารสิ่งปลูกสราง
“อาคารธนชาต กลาสเฮาส รัชดา” ถนนรัชดาภิเษก
(2) รายละเอียดอาคารที่เชา
 ที่ตั้งอาคาร
เลขที่ 207 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
 คูสัญญาเชาเดิม TCAP ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสรางกับ
การรถไฟแหงประเทศไทย
 ระยะเวลาการเชา 23 ป 2 เดือนนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2567
 สัญญาเชาคงเหลือ 13 ป 8 เดือน
(3) ราคาประมูล
 ราคาประเมินทรัพยสินจากผูประเมินราคาที่ดินอิสระ 209,600,000 บาท
ณ เดือนเมษายน 2553
 ราคาที่ประมูลซื้อขายสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน เทากับ 208,000,000 บาท
(4) วัตถุประสงคการเขาทํารายการ
 เพื่อขยายธุรกิจดานการใหเชาอาคารสํานักงาน
 ผูบริหารอาคารโดย บริษัทในกลุม MBK

- 35 4.3 การเชาพื้นที่อาคารสํานักงานระหวาง KTN (ผูใหเชา) กับ TBANK (ผูเชา) หลังจากการซื้อสิทธิ
การเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน
เมื่อ KTN ซื้อสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงานจาก TCAP แลว KTN ตกลงจะให TBANK
เชาพื้นที่อาคารสํานักงานดังกลาวในอัตราคาเชาเฉลีย่ ดังนี้
อัตราคาเชาเฉลี่ย
(บาท / ตรม. / เดือน)
384
405
415
425
457
457

ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

1 กรกฎาคม 53
1 กรกฎาคม 54
1 กรกฎาคม 55
1 กรกฎาคม 56
1 กรกฎาคม 57
1 กรกฎาคม 58

30 มิถุนายน 54
30 มิถุนายน 55
30 มิถุนายน 56
30 มิถุนายน 57
30 มิถุนายน 58
31 มีนาคม 59

คาเชารวม ระยะเวลา 5 ป 9 เดือน

พื้นที่เชารวม
(ตารางเมตร)
8,223
8,223
8,223
8,223
8,223
8,223

คาเชารวม
(บาท)
37,912,071
39,989,967
40,915,221
41,983,829
45,058,827
33,794,120
239,654,035

5. ลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเขาทํารายการ
• KTN เปนบริษัทยอยโดยตรงของ MBK
• TCAP เปนผูถือหุนรายใหญของ MBK และ TBANK
6. แหลงเงินทุนที่ใช

เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของ KTN และเงินกูยืมจาก MBK ซึ่งเปน
บริษัทใหญของ KTN โดยแหลงเงินทุนของ MBK จะมาจากเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการของ MBK และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

7. การคํานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน (คํานวณจากงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552)
7.1 การคํานวณขนาดของรายการที่เกีย่ วโยงกัน
(1) ราคาซื้อขายที่ดินเปลา และสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงานจากการประมูลรวม
เทากับ 639,473,500 บาท คํานวณขนาดรายการที่เกีย่ วโยงกันได เทากับ 5.0456% ของ NTA
(2) รายไดคาเชาระหวาง KTN กับ TBANK ตั้งแต กรกฎาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2556
เทากับ 239,654,035 บาท คํานวณขนาดรายการที่เกีย่ วโยงกันได เทากับ 1.8909 ของ NTA
7.2 วิธกี ารชําระราคา และเงื่อนไขการชําระเงิน
• เงื่อนไขการชําระราคาประมูลซื้อที่ดินเปลา
1 KTN จะตองวางเงินประกัน จํานวน 20,000,000 บาท สั่งจายในนาม “ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)”
2 KTN จะตองวางเงินมัดจําไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาชนะการประมูล ทั้งนี้ใหนําเงิน
ประกันตามขอ 1 (20,000,000 บาท) มาเปนสวนหนึ่งของเงินมัดจํา พรอมเขาทําสัญญา
จะซื้อจะขายกับTBANK ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553

- 36 3 KTN จะตองชําระราคาทรัพยสิน สวนที่เหลือทั้งหมดใหครบถวนและรับโอนสิทธิภายใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
• เงื่อนไขการชําระราคาประมูลซื้อสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน
1 KTN จะตองวางเงินประกัน จํานวน 10,000,000 บาท สั่งจายในนาม“บริษัท ทุนธนชาต จํากัด
(มหาชน)”
2 KTN จะตองวางเงินมัดจําใหไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาชนะการประมูล ทั้งนีใ้ หนําเงินประกัน
ตามขอ 1 (10,000,000 บาท) มาเปนสวนหนึ่งของเงินมัดจํา พรอมเขาทําสัญญาโอนสิทธิการเชา
กับ TCAP ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553
3 KTN จะตองชําระราคาทรัพยสิน สวนที่เหลือทั้งหมดใหครบถวนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
2553
ทั้งนี้หากไมไดรับการอนุมัติการทํารายการดังกลาวจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ทาง KTN จะไดรับผลกระทบ
จากรายการนี้ คือ การถูกยึดเงินประกันจํานวน 30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน)
8. กรรมการที่มีสวนไดเสียไมออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11 ป 52/53
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
8.1 นายบันเทิง
ตันติวิท
8.2 นายศุภเดช
พูนพิพัฒน
8.3 นายปยะพงศ
อาจมังกร
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นตรงกันดังนี้
การที่ KTN เขาซื้อที่ดินเปลา และสิทธิการเชาทีด่ ินพรอมอาคารสํานักงาน จากการประมูลดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและเหมาะสมเนื่องจาก
9.1 ราคาที่ประมูลไดของสินทรัพยรวมทั้งสองรายการต่ํากวาราคาประเมินทรัพยสินโดย
ผูประเมินราคาอิสระ
9.2 การที่ KTN เขาซื้ออาคารสํานักงานและที่ดินเปลา ก็เพื่อเปนการขยายธุรกิจการใหเชาอาคาร
สํานักงานและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกลุม MBK
10. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัทไดแตงตั้ง “บริษัท ดี แอนด ที แอดไวเซอรี่ จํากัด” เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําความเห็นเกี่ยวกับ
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว
11. การคํานวณรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
หลังจากการไดมาซึ่งที่ดิน และสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงานในครั้งนี้จะคํานวณขนาดของรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนไดเทากับ 2.1942% (คํานวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
ซึ่งไมเขาขายรายการที่ตองเปดเผยตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ 2552)
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ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด ณ วันที่ 23 เมษายน 2553
รายชื่อ

จํานวนหุน

%

1 นางสาวอตินุช

ตันติวิท

723,000

0.3833%

2 นายอติพล

ตันติวิท

645,000

0.3419%

3 นายอติพงษ

ตันติวิท

615,000

0.3260%

4 นางสาวอภิญญา

ตันติวิท

617,600

0.3274%

5 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

7,560,300

4.0080%

6 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด

3,436,500

1.8218%

7 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด

1,404,200

0.7444%

8 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

18,856,209

9.9964%

1,290,000

0.6839%

9 นางอัญชลี

เกิดผล

10 นายประสาน

อาจมังกร

500,000

0.2651%

11 นางสาวปรียพร

อาจมังกร

258,100

0.1368%

12 นายปยะพจน

อาจมังกร

2,000

0.0011%

35,907,909

19.0363%

รวมจํานวนหุน

