เลขที่ WICE 059/2561

21 สิ งหาคม 2561
เรื่ อง

แจ้งรายการเกี่ยวโยงกัน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งการมีมติให้สัตยาบันการซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561
มีมติให้สัตยาบันซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง จานวน 42 ตารางวา ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี จากนางอารยา คงสุ นทร และนายชู เดช คงสุ นทร ซึ่ งการซื้ อที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีม่ ีการตกลงเข้ าทารายการ
ทาสัญญาซื้ อขายเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ องและความสั มพันธ์
ผู้ซื้อ : บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย : นางอารยา คงสุ นทร และนายชูเดช คงสุ นทร (บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน)
ความสั มพันธ์ ระหว่างกัน : ผูข้ าย

นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เป็ นคู่สมรสของ
นายชูเดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ และ
กรรมการบริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

3. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะซื้ อที่ดินพรจากนางอารยา คงสุ นทร และนายชู เดช คงสุ นทร ที่ดินโฉนดเลขที่
164087 เลขที่ดิน 5612 ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เนื้ อที่ 42 ตารางวา พร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างในราคารวม
ทั้งสิ้ น เป็ นเงินจานวน 8,050,000 บาท (แปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
1. ที่ดิน จานวน 42 ตารางวา
2. สิ่ งปลูกสร้าง – อาคารพาณิ ชย์ 3 ชั้น 2 คูหา พื้นที่ 428 ตารางเมตร เลขที่ 999/30-31
เพื่อประโยชน์สาหรับใช้เป็ นอาคารสานักงาน สาขาแหลมฉบัง ซึ่ งราคาที่ดินที่ซ้ื อนั้นได้รับการประเมินตาม
ราคาตลาด โดยบริ ษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส จากัด (เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู ้

ประเมินหลักที่ได้รับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยผูป้ ระเมินได้เลื อกใช้
วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวม (ทั้งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง)
โดยเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดที่มีการซื้ อขายทรัพย์สินประเภทเดียวกันในบริ เวณใกล้เคียง และวิเคราะห์มูลค่าจากราคา
ซื้ อขายในท้องตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับสภาวะตลาดเป็ นสาคัญ
4. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี่ ช้ กาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1 มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน : เป็ นจานวน 8,050,000 บาท ซึ่ งรายการดังกล่ าวถื อเป็ นรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิ บตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ วยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.6 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินรวมสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ากว่า
ร้ อยละ 15 ของมู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์รวม และถื อเป็ นการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน คิ ดเป็ นมู ล ค่ า รวมของรายการจานวน
8,050,000 บาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสู งกว่า 1ล้านบาท แต่ต่ากว่า 20 ล้านบาท หรื อมีมูลค่าสู งกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่า
กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NTA) ซึ่ งขนาดรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
พ.ศ.2546
4.2 เกณฑ์ ทใี่ ช้ กาหนดมูลค่ ารวมของรายการ : มูลค่าของสิ นทรัพย์
4.3 วิธีการชาระเงิน : ชาระเป็ นเงินสดในวันโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์
จากัด (มหาชน) เป็ นคู่สมรสของนายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน)
6. แหล่ งเงินทุน : กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
7. นางอารยา คงสุ นทร และนายชู เดช คงสุ นทร กรรมการของบริ ษทั ซึ่ งถื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย และ/
หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่เข้าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ในวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ พิจารณาแล้วมีมติให้สัตยาบันให้บริ ษทั ฯ ซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ างดังกล่าว
เนื่ องจากเห็ นว่าการซื้ อที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างจากนางอารยา คงสุ นทร และนายชู เดช คงสุ นทร นั้น สามารถนาที่ดิน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็ นอาคารสานักงาน สาขาแหลมฉบัง ของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากที่ดินตั้งอยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียงกับท่าเรื อแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างมากในการ
ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะต้อ งท าการซื้ อ อี ก ทั้ง ราคาซื้ อ ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน เป็ นราคายุ ติ ธ รรม

สมเหตุสมผล ซึ่ งผ่านการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินมูลค่าสิ นทรัพย์แล้ว
9. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตาม ข้ อ 8 : ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุ ข
เลขานุการบริ ษทั

