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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

ที่  กบร. 018/2562 
    

   22   พฤศจิกายน   2562 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 1/2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  50  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
 2. สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม และระเบียบปฏิบัติในการ

ประชุม 
 6. ขั้นตอนการส่งค าถามลว่งหน้าเกีย่วกับการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น 
 7. ขั้นตอนการเข้ารว่มประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 

 8. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น   
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 10. รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)  ได้มีมติใหเ้รียกประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่  1/2562   ในวัน
จันทร์ที ่  16  ธันวาคม  2562  เวลา  10.00  นาฬิกา  ณ ห้องเจา้พระยา  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที ่ 372  
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่50 เมื่อวันที่  22  เมษายน 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50  ได้จดัขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  โดยได้มกีาร
จัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพรท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.wacoal.co.th) แล้ว   รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี  1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมกีารบันทึกไว้อย่างถกูต้อง สมควร
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณารับรอง  

การลงมติ     :   ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                                           

http://www.wacoal.co.th/
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วาระที ่2    พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อทีด่ินจาก บริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) เปน็
บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    ตามมติที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 50 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 ได้
อนุมัติให้บรษิัทฯ เขา้ท ารายการขายที่ดิน 4 โฉนด ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากัด (มหาชน) (“SPI”)  
ในราคาตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท  ที่ดินดังกล่าวตัง้อยู่ ต าบล 
บางโพงพาง  อ าเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เนื้อท่ีรวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

 (1) โฉนดเลขที่ 17090   เลขที่ดิน  54   หน้าส ารวจ  3735   เนื้อที่   2 – 0 – 0   ไร่   (800 ตร.ว.)  
 (2) โฉนดเลขที่ 53138   เลขที่ดิน  121 หน้าส ารวจ  10848 เนื้อที่   2 – 1 – 27 ไร่   (927 ตร.ว.)  
 (3) โฉนดเลขที่ 11357   เลขที่ดิน  53   หน้าส ารวจ  2716   เนื้อที่   0 – 1 – 0   ไร่   (100 ตร.ว.)  
 (4) โฉนดเลขที่ 59109 (13358)  เลขที่ดิน  55   หน้าส ารวจ  3135   เนื้อที่   1 – 2 – 39.40  ไร่       

      (639.40 ตร.ว.)  

ต่อมาทาง SPI ได้แจ้งขอเปล่ียนผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก SPI เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด 
(SCT) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  เนื่องจากเดิม SPI มีแผนท่ีจะพัฒนาทีด่ินดังกล่าวเป็นโครงการ
ส านักงานเกรดเอ แต่ปรากฏวา่มีหลายบรษิัทใหค้วามสนใจเขา้ร่วมลงทุนในการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว จงึ
ร่วมกับ SPI ลงทุนจัดตั้ง SCT เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาโครงการในที่ดินข้างต้น จากนั้น SCT ได้แจ้งขอซื้อที่ดินแปลง
ดังกล่าวกับบริษัทฯ (ทั้งนีใ้นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ SPI ไม่มีข้อห้ามในการเปล่ียนผู้ซื้อที่ดิน)  

การเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก SPI เป็น SCT มีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท  ซึ่งเป็นราคา
ประเมินเฉล่ียใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย หรือคิดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  924,900,000 บาท ทั้งนีร้าคาซื้อขาย
ดังกล่าวไม่เปล่ียนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่
บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกว่า SPI ดังนี ้

งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวน 100,000,000 บาท  (จากเดิม SPI ช าระเงินงวดแรก 92,490,000 บาท*) โดยจะ
ช าระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

งวดที่ 2 ช าระเงินคา่ที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 59109  เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 277,275,000 บาท ภายในเดือนธันวาคม 2562 (จากเดิม SPI ช าระเงินตามมูลค่าที่ดิน
จ านวน 1 หรือ 2 แปลง ที่จะด าเนนิการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562)  

งวดที่ 3 ช าระเงินคา่ที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17090 และโฉนดที่ดินเลขที่ 53138 เป็นเงินทั้งส้ิน 
547,625,000 บาท ภายในเดือนเมษายน 2563 (จากเดิม SPI ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินท่ีเหลือ
ในวันจดทะเบยีนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนเมษายน 2563) 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงช าระคนละครึ่ง  ส่วนส าหรับคา่ภาษเีงินได้
จากการขายที่ดิน คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่อากร และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินนั้น 
ผู้ขายตกลงเป็นผู้ช าระท้ังหมด (เงื่อนไขเหมือนเดิม) 
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หมายเหตุ  :  * บริษัทฯ จะคืนเงินค่าทีด่ินงวดที่ 1 จ านวน 92,490,000 บาท ให้กับ SPI ภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม 2562 

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ กับ SPI จะยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และบริษัทฯ 
กับ SCT จะท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  โดยมีผลผูกพันต่อเม่ือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ได้มี
มติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินข้างต้น นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินดงักล่าวไม่เขา้ข่ายหลักเกณฑ์
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบรษิัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมนีัยส าคัญที่เขา้ขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547  เนื่องจากมีมูลคา่รวม  924,900,000 
บาท เมื่อน ามาค านวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 12.77% ของมูลคา่สินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ของบริษัทฯ ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึง่เมื่อนับรวม
ขนาดรายการในรอบ 6 เดือนทีผ่่านมามมีูลค่ารวมเท่ากับ 13.09% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม รายการดงักล่าวจงึมี
ขนาดของรายการต่ ากว่า 15% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้นการท ารายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้
อ านาจอนมุัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่
ต้องเรยีกประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการท ารายการดังกลา่ว 

แต่อย่างไรก็ตามการท ารายการเปล่ียนแปลงผู้ซื้อทีด่ินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั 
ประเภทรายการเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ดังนั้นเมื่อค านวณ
ขนาดของรายการดงักล่าว โดยพจิารณามูลค่าสูงสุดระหวา่งมูลคา่ตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่ง
มูลค่าสูงสุด ได้แก่ มูลค่าสินทรพัย์ตามราคาตลาดเฉล่ียตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 
ราย ซึ่งเท่ากับ 924,900,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา่หรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเทา่กับ 3% 
ของมูลคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2562 ประมาณ 168.49 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการขา้งต้น บริษัทฯ จึงต้องท าการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องไดร้ับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุน้ท่ีมีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องจดัส่งหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 2 และ
รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 10 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัททีม่ีส่วนได้เสีย เห็นสมควร
ให้บริษัทฯ เปล่ียนแปลงผู้ซื้อทีด่นิจากบรษิัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็น  บริษัท สห แคปปิตอล 
ทาวเวอร์ จ ากดั โดยมีราคาขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉล่ียใหม่จากผู้ประเมินอิสระ  2  ราย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

เปล่ียนแปลงจากราคาทีเ่สนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้
เงื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกวา่ SPI ตามรายละเอยีดขา้งต้น ท าใหบ้ริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท ารายการใน
ครั้งนี้ อีกทั้งยังมคีวามเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง   

การลงมต ิ   :  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

 

วาระที ่3 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุตาม   วัน   เวลา   และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น    โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ  ณ    สถานท่ีประชุม ล่วงหน้า  2 ชั่วโมง   ก่อนการประชุม   ตัง้แต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้น
ไป  ทั้งนี้เพื่อให้ทา่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชมุ รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเต็มที่ หากทา่นมี
ค าถามที่ต้องการให้บรษิัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครั้งนี้ สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และระบุท่ีอยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่ 6 

 อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมใีห้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้  ส าหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. 
แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ  เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 3   

 ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมาถงึบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  โดยส่งไปท่ี 

  นางสาวชมา   สังข์รังสรรค์    
  เลขานุการบริษัท    
  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)     
  132   ซอยเจริญราษฎร์ 7   แขวงบางโคล่     เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร   10120   

 บริษัทฯ   จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ  Barcode    ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะเข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11) ไปในวันประชุม 
 

   โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 
 

  (นายบุญด ี  อ านวยสกุล) 
  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 


