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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 51    

 

บริษัท  ไทยวาโก ้ จ ากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวนัจันทร์ที ่16 ธนัวาคม 2562 
 
ประชุม ณ ห้องเจา้พระยา โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด ์เลขที ่372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร  

                     เริม่ประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

  เมื่อได้เวลานัดประชุม  นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ เลขานกุารบริษัท ได้แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขณะนี้เวลา 10.00 
นาฬิกา เป็นการประชมุวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
จ านวน 49 ราย จ านวน 2,330,755 หุ้น และผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน  38 ราย จ านวน 106,941,422 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจ านวน 76 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 87 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังส้ิน  109,272,177 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ  91.06 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 120,000,000 หุ้น  ครบเป็นองค์
ประชุม  ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวัน
อังคารที่ 12 พฤศจกิายน 2562  มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,079 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมน ู  
ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม 

 นายมนู ลีลานุวฒัน์ ประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกทา่นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ และกล่าวเปิด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2562  จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนนิการประชุมต่อไปทุกวาระ  

 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  ได้แนะน า
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน  ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้ ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    11   ท่าน  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
  2.  นายบุญด ี อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท        
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
  3.   นายโนโซม ุ โอซึกะ กรรมการบรษิัท      
     กรรมการรองผู้จัดการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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  4.   นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา กรรมการบรษิัท 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     กรรมการบริหาร 
  5.   นางสาวการุณี สุหร่าย   กรรมการบรษิัท 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     กรรมการบริหาร 
  6.   นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท 
      กรรมการธรรมาภิบาล 
   กรรมการบริหาร  

   ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
                 7. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
                 8. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
                   9.  นายพูลศักดิ ์ บุญช ู กรรมการอิสระ  
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการบริหารความเส่ียง 
                    10.  นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                 11. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภกัด ี กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชมุ  เนื่องจากติดภารกิจที่ตา่งประเทศ  4   ท่าน  คือ 

  1. นายโยชคิาตะ   ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  
  2. นายฮิโรโนบุ    ยาสึฮาระ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายคาซฮึิโระ   ชิบาฮาระ กรรมการบรษิัท 
   4. นายมซิึรุ  เซคกิุจ ิ กรรมการบรษิัท 

 เลขานุการบริษัท   

 นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท 

 กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม   8   ท่าน   คือ 

 1. นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel  
 2. นางนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 
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 3. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
 4. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท์  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
 5. นายสมพงษ์    รัศมีธรรม  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต Wacoal 
 6. นายเมธา         สุภากร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
 7. นายพจเดช         เกตุกระทึก  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
 8. ดร.สุคนธรัชฎ์  นิติสิริสกุล  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Merchandising 1    

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ท าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในคร้ังนี้  1  ท่าน คือ 

 นายมนูญ มนูสุข 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล  
แอดไวเซอรี จ ากดั  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและตอบข้อซกัถามเกีย่วกับการเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจากบริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด จ านวน 1 ท่าน คือ 
  นางสาวจิรยง     อนุมานราชธน   

  ดังนั้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
ตามที่ได้แนะน า 

 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานใน
การตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ 

 นายวศิน เหลืองหิรัญ 

 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และนั่งรว่มกับเจา้หน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ท าหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   

 จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ไดช้ี้แจงรายละเอียดว่าการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 1/2562 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีเกี่ยวกับการดแูลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  ดังนี้                                                                                                                                                                    
 1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดสง่ค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง  e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ 
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 2.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 

 ส าหรับวิธีการลงมตติ่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองด
ออกเสียงในแต่ละวาระ  การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย  และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น   
จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม  ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถอืหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน
ตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้นไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้  

 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบัตรเสีย คอื การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆา่ในบัตรลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆา่นั้น 

 และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชมุภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุน้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุระหว่างการประชุม
เป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอ่ไป  โดยบริษัทฯ จะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเทา่นั้น 

 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

                   ผู้ถือหุ้นท่านใดทีไ่มเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงใหย้กป้ายคะแนน เจา้หน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน 
โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบยีนและระบุความเห็นพร้อมทัง้ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที 

 กรรมการบรษิัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ใน
กรณทีีผู้่ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบรษิัทเป็นผู้ลงมตแิทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีข้อซกัถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระน้ันๆ 

 ต่อจากนั้น นายบุญดี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ เริม่ด าเนนิการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดงันี ้

 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 1 เลขานุการบรษิัทได้แจง้ต่อที่ประชมุว่า ขณะนีม้ีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3  คน เป็น
จ านวนผู้ถือหุ้น 3 ราย  ซึ่งถือหุ้น 186,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน เป็นจ านวนผู้ถือ
หุ้น 90 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังส้ิน 109,458,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.22 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ 
           
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 

              ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่ 50  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 ให้แก่ทา่นผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อยา่งถูกตอ้งแล้ว  
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 โดยในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย  ได้มีข้อเสนอแนะ ซึง่สรปุรายละเอียดที่ส าคัญได้ดงันี ้ 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 หนังสือเชิญประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 17 ซึ่งเป็นรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งที่ผ่านมา โดยมวีาระท่ี 7 
เกี่ยวกับเรื่องคา่สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ผมมีข้อเสนอแนะวา่ ควรท าตารางเปรียบเทียบตวัเลขระหว่างปีท่ีแล้วกับปีน้ี และแจก
แจงว่าตวัเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่  

นายบุญดี   อ านวยสกุล      (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  
 บริษัทฯ จะน าข้อเสนอท่านไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

 เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอกี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 50 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  จึงลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย    109,458,877 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

  
วาระที่  2 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อทีด่ินจาก บริษทั สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เปน็

บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 50 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 ได้อนุมัตใิห้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายที่ดิน 4 โฉนด ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  
จ ากดั (มหาชน) (“SPI”)  ในราคาตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 924,900,000 บาท  ที่ดินดังกลา่ว
ตั้งอยู่ ต าบลบางโพงพาง  อ าเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เนื้อท่ีรวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

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

 ต่อมาทาง SPI ได้แจ้งขอเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก SPI เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั (SCT) ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกันของบริษทัฯ  เนื่องจากเดิม SPI มีแผนท่ีจะพัฒนาที่ดินดังกลา่วเป็นโครงการส านักงานเกรดเอ แต่ปรากฏ
ว่ามีหลายบริษัทให้ความสนใจเขา้ร่วมลงทุนในการพัฒนาทีด่ินแปลงดังกลา่ว จงึร่วมกับ SPI ลงทุนจัดตัง้ SCT เพื่อเป็นบริษัท
พัฒนาโครงการในทีด่ินข้างต้น จากนั้น SCT ได้แจ้งขอซื้อที่ดินแปลงดังกลา่วกับบริษัทฯ  ทั้งนี้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่าง
บริษัทฯ กับ SPI ไม่มีข้อห้ามในการเปล่ียนผู้ซื้อที่ดิน 

 การเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก SPI เป็น SCT มีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาประเมิน
เฉล่ียใหมจ่ากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย หรือคิดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  924,900,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง
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จากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใตเ้งื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกว่า 
SPI ดังนี ้

งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวน 100,000,000 บาท  โดยจะช าระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  จากเดมิ 
SPI ช าระเงินงวดแรก 92,490,000 บาท  ทั้งนี้บริษัทฯ จะคนืเงินคา่ที่ดินงวดที่ 1 จ านวน 
92,490,000 บาท ใหก้ับ SPI ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

งวดที่ 2 ช าระเงินคา่ที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขท่ี 11357 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 59109  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 277,275,000 บาท ภายในเดือนธันวาคม 2562 จากเดิม SPI ช าระเงินตามมูลค่าที่ดิน
จ านวน 1 หรือ 2 แปลง ท่ีจะด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิภ์ายในเดือนธันวาคม 2562 

งวดที่ 3 ช าระเงินคา่ที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขท่ี 17090 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 53138 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 547,625,000 บาท ภายในเดือนเมษายน 2563 จากเดิม SPI ช าระเงินตามมูลค่าทีด่ินที่
เหลือในวันจดทะเบยีนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนเมษายน 2563 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขการช าระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทีด่ิน โดยผู้ขายและผู้ซื้อตกลงช าระคนละครึ่ง ส าหรับค่า
ภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ คา่อากร และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทุกชนดิเกีย่วกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินน้ัน ผู้ขาย
ตกลงเป็นผู้ช าระท้ังหมด ซึง่เป็นเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขเดิมที่ได้ตกลงไว้กับ SPI 

การเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินดงักลา่ว บริษัทฯ กับ SPI จะยกเลิกสญัญาจะซื้อจะขายที่ดิน และบริษัทฯ กับ SCT จะ
ท าสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ิน  โดยมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ได้มมีติอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงผู้ซื้อ
ที่ดินข้างต้น 

 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการท่ีเกีย่วโยงกัน ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัททีม่ีส่วนได้เสียพจิารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ เปล่ียนแปลงผู้ซื้อ
ที่ดินจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็น  บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั โดยมีราคาขายที่ดินเป็น
ราคาประเมินเฉล่ียใหมจ่ากผู้ประเมินอิสระ  2  ราย ซึง่เป็นราคาที่ไม่เปล่ียนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะ
แบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกว่า SPI ตามรายละเอียดขา้งต้น ท าให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท ารายการในครัง้นี้ อีกทั้งยังมคีวามเหมาะสมในดา้นราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 โดยในวาระน้ีได้มีผู้ถือหุ้นจ านวน  1  ราย  สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่ส าคัญได้ดงันี ้

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 บริษัทฯ บันทึกบัญชีการขายที่ดนิอย่างไร  ก าไรจากการขายที่ดนิบันทึกในงวดปีนี้หรือปีหน้า และต้นทุนที่ดินท่ีซื้อ
มาอยู่ทีเ่ท่าไร 

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 บริษัทฯ รับรู้รายได้การขายทีด่ินจ านวน 2 แปลงในปีนี้จ านวน 277 ล้านบาท โดยมตี้นทุนค่าทีด่นิ 185 ล้านบาท 
เมื่อหักคา่ใช้จา่ยทีเ่กี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะมีก าไรก่อนภาษี 81 ล้านบาท  ส่วนท่ีดินอีก 2 แปลง บริษัทฯ จะรับรู้ก าไรจากการขาย
ที่ดินดังกลา่วในปีหน้า 
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นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 บริษัทฯ จะรับรู้รายไดจ้ากการขายที่ดินอีก 2 แปลง จ านวน  600 กว่าล้านบาทใช่หรือไม่ 

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีการโอนท่ีดินอีกจ านวน 2 แปลง โดยรบัรู้รายรับการขายที่ดินจ านวน 648 ล้านบาท  มี
ราคาทุน 431 ล้านบาท เมื่อหักคา่ใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งแล้ว บริษัทฯ จะมีก าไรก่อนภาษี 192 ล้านบาท 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 รายการขายทีด่ินนี้เป็นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 รายการขายทีด่ินนี้เป็นของบริษัทฯ  

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 ในส่วนของสินทรัพย์บริษัทฯ ที่หายไป มีมูลคา่เท่าไร่ 

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 มูลค่าสินทรัพย์บริษัทฯ จะลดหายไปจ านวน 615 ล้านบาท ตามราคาทุนทีด่ิน แต่บริษัทฯ จะมีเงินสดเข้ามาแทนที ่ 
ท าให้สินทรัพย์รวมไม่ลดลง 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติการขายทีด่ินตั้งแต่เดือนเมษายน ผ่านมาเกือบ 9 เดือน ท าไมไม่แล้วเสร็จถึง
ต้องมาอนุมัติภายในส้ินปีนี้  

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนมุัตริายการขายทีด่ินตัง้แต่เดือนเมษายน แต่ก าหนดระยะเวลาในการท ารายการขาย
ที่ดินภายในปี 2562  

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 แสดงวา่บริษัทฯ มกีารว่าจ้างผู้ประเมินราคาที่ดิน 2 ครั้งใช่หรือไม่  

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 บริษัทฯ มีการวา่จา้งผู้ประเมินราคาที่ดิน 2 ครัง้ โดยการจา้งผู้ประเมินราคาที่ดินในครัง้นี้ บริษัทใหม่ที่ซื้อที่ดินของ
บริษัทฯ คือ SCT จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่ได้จ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี  

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 SCT ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินรายใหม่แทน SPI ประกอบกิจการอะไร และบริษัทดังกล่าวมีวตัถุประสงค์จะน าทีด่ินไปท า
อะไร 

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 SCT เป็นบริษัทใหม่ที่ตัง้ขึ้นเพือ่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทมีแผนที่จะน าที่ดินดังกลา่วไป
สร้างเป็นส านกังานขนาดใหญ่เกรดเอ  

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 บริษัทในเครือสหพัฒน์ทั้งหมดจะย้ายไปอยู่ส านักงานใหม่แห่งนีใ้ช่หรือไม่ 
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นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์   (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)  
 มีบริษัทภายนอกด้วย 

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอกี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งใน
วาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจ านวน 54,499,365 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 45.42 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  โดยมีรายละเอยีดดงันี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (%) 

  1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
      จ ากัด (มหาชน)  

27,649,400 23.04 

  2. บริษัท โชควัฒนา จ ากดั 140,620 0.12 
  3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
      แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 

186,500 0.16 

  4. นายบุญชัย     โชควัฒนา 100,000 0.08 
  5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 9,641,050 8.03 
  6. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
      จ ากัด (มหาชน) 

6,113,020 5.09 

  7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 4,492,000 3.74 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด 2,818,940 2.35 
  9. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากดั (มหาชน) 1,670,200 1.39 
10. นายบุณยสทิธิ์   โชควัฒนา 1,307,650 1.09 
11. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 365,985 0.31 
12. นายส าเริง  มนูญผล 6,400 0.01 
13. บริษัท บีเอสซี โซ อิน จ ากัด 500 0.00 
14. นางสาวธนินธร โชควัฒนา 7,100 0.01 

รวม 54,499,365 45.42 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั โดยมีเงื่อนไขตามที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้
แจ้งต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียจ านวน 54,019,880 เสียง ดังนี ้

 เห็นด้วย   55,438,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
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 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 3 เลขานุการบรษิัทได้แจง้ต่อที่ประชมุว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3  คน เป็น
จ านวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้ส้ิน 82 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 93 
ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังส้ิน 109,459,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.22 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที ่3  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 
 หลังจากสิ้นสุดวาระการประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือน าเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย  มีค าถามและข้อเสนอแนะ สรุปรายละเอียดที่ส าคัญไดด้ังนี้  

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  

 ผมเข้าใจว่าบริษัทฯ มี Free Float ไม่ครบ บริษัทฯ มีนโยบายจะแก้ไขอย่างไร เพราะว่าบริษัทฯ โดนปรับทุกวัน 
และจะถือกัน 90% อย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ เพราะว่านโยบายตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการให้บริษัทฯ ลด Free Float ลงมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์   (เลขานุการบริษัท) 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดการนับ Free Float คือ บริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกวา่ 150 ราย และ 
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกวา่ 15% ของทุนช าระแล้ว ซึ่งปจัจุบันบริษัทฯ มี Free Float ครบตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  
 เพราะวา่วันน้ีมาประชุมตัง้ 90% กว่า  

นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์   (เลขานุการบริษัท) 
 ตัวเลขดังกลา่วเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้ารว่มประชมุ ไม่ใช่ตัวเลข Free Float ซึ่งมเีงื่อนไขวา่บริษัทจดทะเบียนจะต้องมี 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนช าระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูล Free 
Float ล่าสุดได้จากเว็บไซตต์ลาดหลักทรัพย์ฯ  ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 907 ราย และถือหุ้นท้ังหมด 28.07% ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดงันัน้บริษัทฯ ไม่เคยมีประเด็นถูกปรับจากการท่ีไม่เข้าเกณฑ์ข้อนี้ 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  
 ปัจจุบนับริษัทฯ มกี าไรสะสม 4,000 กว่าล้านบาท และจะมีก าไรจากการขายที่ดินมาสมทบอีก อยากทราบว่า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษหรือไม่ เพราะบริษทัฯ มีก าไรสะสมจ านวนมากแตไ่ม่ได้น าเงินไปลงทุนอะไร โดย
บริษัทฯ อาจจะปันผลเป็นหุ้นก็ได้ การจา่ยเงินปันผลครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ จา่ยจากก าไรสะสมทีผู้่ถือหุ้นสามารถน าไปเครดติภาษี
ได้ 30% จึงอยากจะแนะน าใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษจากก าไรสะสมที่สามารถเครดิตภาษีได้ 30% ให้หมดก่อน ซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถน าไปเครดติภาษีได้ จะได้เหลือก าไรสะสมที่เครดิตภาษีได้ 25%, 23% และ 20% ซึ่งจะตรง
กับก าไรท่ีบริษัทฯ เสียภาษเีงินไดน้ิติบุคคลในปจัจุบัน    

นายบุญดี   อ านวยสกุล      (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  
 คณะกรรมการบริษัทจะรับไปพิจารณาทบทวนการจา่ยเงินปันผลตามค าแนะน าของทา่นผู้ถือหุ้น 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้น)  
 ผมมาก่อนประมาณ 10 นาที แตข่้างนอกห้องประชมุไม่มีอะไรให้รับประทาน และอยากให้เลี้ยงข้าวผู้ถือหุ้น 

นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์   (เลขานุการบริษัท) 
 ทางบริษัทฯ ไดม้ีการเสิร์ฟของวา่งตอน 9.30 นาฬิกา ก่อนเริ่มประชุม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมอาจจะเห็นว่า
เริ่มประชุมแล้วจงึไม่ได้เสิร์ฟเพิม่ อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ  จะมเีสิร์ฟของวา่งอกีครั้งหลังเลิกประชมุ    
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 51    

 

 เมื่อไม่มีทา่นผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอืน่เพิ่มเติม ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการจงึได้เรียนเชิญประธาน
ที่ประชุมกล่าวปิดการประชมุ 

 ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมวา่ ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นท่ีสละเวลามาเขา้
ร่วมประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 เมื่อไม่มกีิจการท่ีจะหารือกันในทีป่ระชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา 
 
 

 
 (นายมน ู   ลีลานุวัฒน์) 

ประธานที่ประชุม 
 

 ผู้บันทึก 
 
       

(นางสาวชมา  สังข์รังสรรค)์  
       เลขานุการบริษัท 


