
ที่  กบร. 013/2562 

22  ตุลาคม  2562 

เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น  

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขายท่ีดินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) (SPI) นั้น 
ต่อมาทาง SPI ได้แจ้งขอเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดินจาก SPI เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด (SCT) ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SPI มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการส านักงานเกรดเอ แต่
ปรากฏว่ามีหลายบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว จึงร่วมกับ SPI ลงทุนจัดต้ัง 
SCT เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาโครงการในที่ดินข้างต้น จากนั้น SCT ได้แจ้งขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวกับบริษัทฯ (ทั้งนี้
ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ SPI ไม่มขี้อห้ามในการเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดิน)  

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2562  เมื่อวันที ่ 22 
ตุลาคม 2562  ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ผู้ซื้อที่ดิน 4 โฉนด ต้ังอยู่ ต าบลบางโพงพาง อ าเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม  6 ไร่  66.40 ตารางวา 
(2,466.40 ตารางวา) โดยยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
และท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทฯ 
โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย หรือคิด
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  924,900,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ 
SPI  โดย SCT จะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกว่า SPI ดังนี้ 

„ งวดที่ 1  ช าระเงินจ านวน 100,000,000 บาท (จากเดิม SPI ช าระเงินงวดแรก 92,490,000 
บาท) โดยจะช าระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
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„ งวดที่ 2  ช าระเงินค่าที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 59109 
เป็นเงินทั้งสิ้น 277,275,000 บาท ภายในเดือนธันวาคม 2562 (จากเดิม SPI ช าระ
เงินตามมูลค่าที่ดินจ านวน 1 หรือ 2 แปลง ที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562)  

„ งวดที่ 3  ช าระเงินค่าที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17090 และโฉนดที่ดินเลขที่ 53138 
เป็นเงินทั้งสิ้น 547,625,000 บาท ภายในเดือนเมษายน 2563 (จากเดิม SPI 
ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือน
เมษายน 2563) 

      ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงช าระคนละครึ่ง  ส่วน
ส าหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ   ค่าอากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ผู้ขายตกลงเป็นผู้ช าระทั้งหมด (เงื่อนไข
เหมือนเดิม) 

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่มีนัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน แต่เข้าข่ายเป็นการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  โดยมีขนาด
รายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ  3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 
ของบริษัทฯ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงต้องท าการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการดังกล่าว 

2. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา
10.00 นาฬิกา  ณ  ห้องเจ้าพระยา    โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่  372   ถนนพระราม 3    แขวงบางโคล ่ 
เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร    
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3. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

4. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่  22 เมษายน   2562 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด 

วาระที่ 3   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น” เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ต้ังแต่วัน
พฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ส าหรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง 
จะน าส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

  (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
  ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ 

http://www.wacoal.co.th/

















	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



