ที่ กบร. 031/2556
25 ธันวาคม 2556
เรื่อง การไดมาซึ่งสินทรัพย
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สิ่งที่สงมาดวย สารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอก เนื้อที่รวมประมาณ 6 ไร 71
ตารางวา (2,471 ตารางวา) คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 617,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดของรายการ
ปรากฏตามสารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพยที่แนบมาพรอมจดหมายฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อํานวยสกุล)
กรรมการผูจัดการ

-1บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
สารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพย
1. วัน เดือน ป และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีมติอนุมัติใหซื้อสินทรัพย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
2. วัน เดือน ปที่เกิดรายการ : ภายใน เดือนพฤษภาคม 2557
3. คูก รณีที่เกี่ยวของ
ผูซื้อ

: บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)

ผูขาย

: บุคคลภายนอกซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และไมมีความเกี่ยวของกับกรรมการบริษัท
และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ แตอยางใด จํานวน 2 ราย

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ
ประเภทสินทรัพย

(1)
(2)
(3)
(4)

: ที่ดิน 4 โฉนด ตั้งอยู ณ ตําบลบางโพงพาง อําเภอยานนาวา (เมือง) จังหวัดพระนคร
(กรุงเทพมหานคร) เนื้อที่รวมประมาณ 6 – 0 – 71 ไร (2,471 ตร.ว.) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

โฉนดเลขที่
โฉนดเลขที่
โฉนดเลขที่
โฉนดเลขที่

13358
17090
53138
11357

เลขที่ดิน
เลขที่ดิน
เลขที่ดิน
เลขที่ดิน

55
54
121
53

หนาสํารวจ
หนาสํารวจ
หนาสํารวจ
หนาสํารวจ

3135
3735
10848
2716

เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่

1 – 2 – 44 ไร
2 – 0 – 0 ไร
2 – 1 – 27 ไร
0 – 1 – 0 ไร

(644 ตร.ว.)
(800 ตร.ว.)
(927 ตร.ว.)
(100 ตร.ว.)

ภาระผูกพันของสินทรัพย : - ไมมี มูลคารวมของสินทรัพย : จํานวนเงินประมาณ 617,750,000 บาท (250,000 บาท / ตารางวา)
ทั้งนีจ้ ํานวนเงินที่จายอาจเปลี่ยนแปลงตามเนื้อที่ที่ดินที่ซื้อขาย ซึง่ อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงตามเนื้อที่ที่ดินที่แทจริงในการโอนกรรมสิทธิ์
เงื่อนไขการชําระเงิน

: ผูขายรายที่ 1 (ประเภทสินทรัพยรายการที่ 1 2 และ 3) บริษัทฯ ชําระเงินมัดจํา
จํานวน 175,000,000 บาท ในวันทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และชําระสวนที่เหลือ
จํานวน 417,750,000 บาท ในวันที่ทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว
ผูขายรายที่ 2 (ประเภทสินทรัพยรายการที่ 4) บริษัทฯ ชําระเงินมัดจําจํานวน
12,500,000 บาท ในวันทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และชําระสวนทีเ่ หลือจํานวน
12,500,000 บาท ในวันที่ทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว

5. ผลประโยชนทคี่ าดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการซื้อสินทรัพย
เพื่อเพิ่มสินทรัพยของบริษัทฯ ประเภทอสังหาริมทรัพย โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้งซึ่งอยูในบริเวณที่เหมาะสม และการ
คมนาคมที่สะดวก อีกทั้งเพื่อใชขยายกิจการในอนาคต

-26. แหลงเงินทุนที่ใช

: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน
: ไมมีผลกระทบ
8. ลักษณะทั่วไปของรายการ
ประเภทรายการ

: การไดมาซึ่งสินทรัพย

ขนาดรายการ

: มูลคารวมของสิ่งตอบแทน = 10.3421% ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ (คํานวณจากงบ
การเงินรวมไตรมาส 3/2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) ซึ่งเมื่อนับรวมขนาด
รายการในรอบ 6 เดือนที่ผานมามีมูลคารวม = 16.0049% ทําใหขนาดรายการสูงกวา 15%
แตต่ํากวา 50% ดังนั้นบริษัทฯ ตองแจงขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทํา
หนังสือเวียนใหผูถือหุนรับทราบภายใน 21 วันนับแตวันทีเ่ ปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ

9. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรง
หรือทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
: - ไมมี 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรใหบริษัทฯ ซื้อที่ดินตามรายการขางตนเพื่อใชขยายกิจการในอนาคต โดยพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม
ในดานราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ รวมทั้งรายการดังกลาวจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ตอไป
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
: - ไมมี 12. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
: - ไมมี 13. ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
: - ไมมี 14. ความถูกตองของขอมูล
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวาสารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพยที่ไดนําสงใหแกผูถือหุนนั้น มีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ

