ทค 151- 022/5/2560
15 พฤษภาคม 2560

เรื่ อง

รายการจาหน่ายที่ดินของบริ ษทั ฯให้กบั บริ ษทั ย่อย

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าทารายการขายที่ดินจานวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 11-2-92.5 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้กบั
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ) เพื่อพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินและเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.

2.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
ภายในปี 2560
คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสัมพันธ์ ทเี่ กีย่ วกับบริษัทฯ
ผูข้ าย
ผูซ้ ้ือ

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“ผูจ้ ะขาย”)
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด (“ผูจ้ ะซื้อ”)
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 315,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 3,150,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
ร้อยละ
1.นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล
1,200
0.04
2.นายไพศาล อิทธิธรรม
1,350
0.04
3.นายเอ็น จี เหยา เปง
450
0.01
4.บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
3,147,000
99.91
รวม
3,150,000
100
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้
1. นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล
2. นายสุเทพ บุระมาน

3. นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
4. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 211,927,200 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,119,272 หุน้ ๆ ละ 100 บาท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้ ร้อยละ
1.นายซิโนแพค ดิเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) 104,748 4.94
2.บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2,013,171 94.99
3.นายสุขกิจ รอดประดิษฐ์
353 0.02
4.บริ ษทั ชลสิ น จากัด
1,000 0.05
รวม
2,119,272
100
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
2. นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
3. นายสุเทพ บุระมาน
4. นายตฤณเดช พิกสิ ต
5. นายณพัทธดนย์ ปรี ยาภรณ์มารวิช

3.

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ซื้อและผู้ขาย
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดิ เวลลอปเมนท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ โดยถื อหุ ้นผ่านบริ ษทั
สกายคลิฟฟ์ จากัด ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ จานวนร้อยละ 95 โดยมีโครงสร้างกรรมการที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ดั ง นั้ น ผู ้ซ้ื อและผู ้ข ายมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นบุ ค คลเกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลการปฎิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ตามประกาศข้างต้น หมวดที่ 2 เรื่ อง “ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ข้อ 7 เรื่ อง ให้บริ ษทั จด
ทะเบี ยน ได้รับยกเว้นการปฎิ บัติหน้าที่ ตามประกาศนี้ ในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน (4) รายการระหว่างบริ ษทั จด
ทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อย กับบุคคลเกี่ยวโยงที่ซ่ ึ งมีอานาจความควบคุมที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยในฐานะ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของนิ ติบุคคลดังกล่าวได้มอบหมายให้เข้าไปดูแลนิ ติบุคคลนั้นๆ รวมทั้งรายการดังกล่าวยังเป็ นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั ฯ ได้จาหน่ายที่ดินจานวน 4 แปลง เนื้ อที่ดินรวม 11-2-92.5 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่ ง
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั

ทั้งนี้ ได้มอบอานาจการดาเนิ นการให้บุคคลที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาและ
กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจในการเจรจาเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยว
ของ และมีอานาจในการชาระเงินตามเงื่อนไขต่างๆที่จากาหนดในบันทึกข้อตกลงและ/หรื อสัญญาจะซื้ อจะขาย
ที่ดิน
4. ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้าทารายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นไปตามประกาศการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ตามเกณฑ์การคานวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
ขนาด
หลักเกณฑ์
สูตรการคานวณ
รายการ
1.เกณฑ์มูลค่า
(NTA ของเงินลงทุน X สัดส่วนที่ได้มาหรื อจาหน่ายไป ) X100
ไม่สามารถ
สิ นทรัพย์ (NTA)
NTA ของบริ ษท
ั จดทะเบียน
คานวนได้
(กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานของเงินลงทุนในบริ ษท
ั X สัดส่วนที่จะซื้อขาย ) X 100 ไม่สามารถ
2.เกณฑ์กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
คานวนได้
3.เกณฑ์มูลคค่ารวม
มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้รับ (118,790,000 X 100)
13.23
ของสิ่ งตอบแทน
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน (906,653,723.89)
4.เกณฑ์มูลค่ารวม
จานวนหุน้ ทุนที่บริ ษทั ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์ X 100
ไม่ได้ออก
ของหลักทรัพย์
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของบริ ษทั
หลักทรัพย์
จากการคานวณรายการจาหน่ ายไปตามรายละเอียดข้างต้น รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่ มีมูลค่าสู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 13.23 ซึ่ งคานวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนอ้างอิงงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทจี่ าหน่ ายไป
ที่ดินเปล่าจานวน 4 แปลง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ ทธิ์ ดังต่อไปนี้
โฉนดเลขที่
ที่ดินจานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 312,2614,2615,37112
ที่ต้ งั
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ราคาประเมิน
118,790,000 บาท
ดาเนินการโดย บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
รายละเอียดที่ดินจานวน 4 แปลง
ลาดับ โฉนดเลขที่ ไร่ งาน ตารางวา
1
312
4 1
85.8

2
3
4
รวม
6.

7.

9.

6
0
0
11

3
1
1
2

9
70
27.7
92.5

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน 120,000,000 บาท
มูลค่ าของสินทรัพย์ ทจี่ าหน่ ายไป
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินจานวน 4 แปบว

8.

2614
2615
37112

มูลค่า (บาท)
118,790,000

หมายเหตุ
มูลค่าตามราคาประเมิน
สิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมิน
อิสระ บริ ษทั 15 ที่
ปรึ กษาธุรกิจ จากัด

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
เป็ นการเจรจาระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย ทั้งนี้บริ ษทั ได้พิจารณาราคาประเมินทรัพย์สินตามราคาตลาด ซึ่งประเมิน
โดย บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ผลประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯจะได้ รับ
บริ ษทั ฯได้รับเงินค่าตอบแทนโดยจะใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน ซึ่งส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลประกบอการที่ดิน
ขึ้น และบริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด ได้รับที่ดิน เพื่อนาไปพัฒนาโครงการ และจะสร้างรายได้เข้า
บริ ษทั ฯ ในทางอ้อม

10.

ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การเข้าทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริ ษทั
ฯ โดยการให้บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด นาที่ดินไปพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

11.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่ มี -

