บริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4 หมูH 11 ถนนหทัยราษฎรP ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ที่ World 05-03/2564
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง

การจำหนHายไปซึง่ สินทรัพยPของหุSนสามัญ บริษัท เวิลดP อะวอรPด ปYาตอง จำกัด จนทำใหSสิ้นสภาพการเป]น
บริษัทยHอย
เรียน กรรมการและผูSจัดการ ตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย
สิ่งที่สงH มาดSวย สารสนเทศรายการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPของหุนS สามัญของบริษัท เวิลดP อะวอรPด ปYาตอง จำกัด
ดSวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ในการประชุมครั้งที่
3/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พิจารณาการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPของหุSนสามัญ บริษัท
เวิลดP อะวอรPด ปYาตอง จำกัด (“เวิลดP อะวอรPด”) ซึ่งประกอบกิจการประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยP มีทุนจดทะเบียน
45,000,000.00 บาท และมีทุนชำระแลSว 45,000,000.00 บาท แบHงออกเป]น 450,000 หุSน มูลคHาหุSนละ 100 บาท
โดยบริษัทจะจำหนHายไปในสัดสHวนรSอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในมูลคHา 107,000,000 บาท จำนวน
449,998 หุSน คิดเป]นมูลคHาหุSนละ 237.78 บาท การเขSาทำรายการดังกลHาวเป]นรายการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP เมื่อ
พิจารณาในชHวง 6 เดือนที่ผHานมา รวมขนาดของรายการเทHากับรSอยละ 42.95 ของเกณฑPกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ
รายการดังกลHาวเขSาขHายเป]นรายการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑPในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขSาขHายเป]นการไดSมาหรือจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย เรื่อง การเปpดเผยขSอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดSมาหรือจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP พ.ศ.2547 ซึ่งธุรกรรมดังกลHาวเขSาขHายการจัดเป]นรายการประเภทที่
2 บริษัทฯ จึงมีหนSาที่เปpดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPตHอตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย
และสHงหนังสือเวียนใหSแกHผูSถือหุนS ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วัน นับจากวันที่ไดSแจSงขSอมูลตHอตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศ
ไทย
นอกจากนั้น การเขSาทำรายการดังกลHาวขSางตSน ไมHจัดเป]นการเขSาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นที ่ ทจ.21/2551 เรื ่ อง หลั กเกณฑP ในการทำรายการที ่ เ กี ่ ย วโยงกั น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย เรื่อง การเปpดเผยขSอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบีย นใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงไมHมีหนSาที่ตSองปฏิบัติภายใตSประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตHอยHางใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยP ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทนP)
ผูSมีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศรายการจำหน-ายไปซึ่งสินทรัพย7ของหุ;นสามัญของบริษัท เวิลด7 อะวอร7ด ปEาตอง จำกัด
1. วัน เดือน ปJ ทีท่ ำรายการ
บริษัทฯ จะจำหนHายหุSนในบริษัท เวิลดP อะวอรPด ปYาตอง จำกัด (“เวิลดP อะวอรPด”) ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยP โดยจะทำรายการใหSเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564
2. คู-สัญญาทีท่ ำรายการ
ผูSขาย :
บริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ความสัมพันธP : บริษัทจดทะเบียน
ผูSซื้อ :
นายตฤณ ปwญญาไวยP
ความสัมพันธP : ไมHมีความสัมพันธPใดๆ และมิไดSเป]นบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ
3. ลักษณะของรายการจำหน-ายไปซึ่งสินทรัพย7 และการชำระรายการ
ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลดP อะวอรPด ปYาตอง จำกัด
ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพยP โครงการที่อยูHอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม ชื่อโครงการ ดิ อะวอรPด
ปYาตอง
ทุนชำระแลSว : 45,000,000 บาท (สี่สิบหSาลSานบาทถSวน)
คณะกรรมการ : นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP
ที่ตั้งของบริษัท : 4 หมูที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
รายชื่อผูSถือหุSน : มีดังนี้
โครงสรSางกHอนเขSาทำรายการ
บริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น
จำกัด(มหาชน)

100%

นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP

0.00%

นางแสงศรี จิยะจันทนP

0.00%

บริษัท เวิลดP อะวอรPด
ปYาตอง จำกัด

โครงสรSางหลังเขSาทำรายการ
นายตฤณ ปwญญาไวยP
100%

บริษัท โกลเดSน ลีเกิล จำกัด

นางชญาดา ปwญญาไวยP

0.00%

0.00%

บริษัท เวิลดP อะวอรPด
ปYาตอง จำกัด

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท 3 ป{และงวดสะสม
(หน-วย : ล;านบาท)
รายไดS
คHาใชSจHายขายและบริหาร
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพยPรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2563
44.34
(32.45)
11.89
113.93
65.82
48.11

31 ธันวาคม 2562
165.23
(93.96)
71.27
193.85
67.12
126.73

31 ธันวาคม 2561
(6.17)
(6.17)
176.36
120.90
55.46

ราคาที่จำหนHาย : 107,000,000 บาท (หนึง่ รSอยเจ็ดลSานบาทถSวน)
เกณฑPการกำหนดราคา : เป]นไปตามการเจรจาตHอรองและการตกลงกันระหวHางผูSซื้อและผูSขาย ซึ่งบริษัทฯ ไดS
เสนอขายโดยกำหนดราคาดSวยวิธีมูลคHายุตธิ รรม ซึ่งเป]นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป]นวิธีที่สะทSอนสะทSอนมูลคHาของ
สินทรัพยP คณะกรรมการบริษัทเห็นวHาเป]นมูลคHาที่สมเหตุสมผล
วิธีการชำระราคา : ชำระเป]นเงินสด
แผนการใชSเงินที่ไดSรับจากการจำหนHายสินทรัพยP : บริษทั ฯ มีแผนนำเงินที่ไดSจากการจำหนHายหุSนสามัญของ
เวิลดP อะวอรPด เพื่อเพิ่มสภาพคลHองใหSกับบริษัทฯ และจะนำเงินที่ไดSไปลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ตHอไป
แหลHงเงินทุนที่ใชS : ไมHตSองใชS เนื่องจากเป]นการจำหนHายไปซึง่ สินทรัพยP
ประโยชนPที่คาดวHาจะไดSรับจากการทำรายการในครั้งนี้ : คาดวHาจะทำใหSบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียง
พอที่จะนำมาพัฒนาโครงการใหมH เพื่อใหSเป]นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงฐานะการเงินโดยรวมของ
บริษัทฯ จะดีขึ้นและมีสภาพคลHองสูงขึ้น
4. มูลค-ารวมของรายการและขนาดของรายการ
4.1 เกณฑ7มูลค-าสินทรัพย7
=

4.2 เกณฑ7กำไรสุทธิการดำเนินงาน

!"#ของเงินลงทุนในบริษัท × สัดสHวนที่ไดSมาหรือจำหนHายไป ×&''
!"# ของบริษัทจดทะเบียน

=

47.68 x 100% x 100
1,843.80

=

2.58 %

= กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่จำหนHายไป x สัดสHวนที่ซื้อหรือขาย x 100
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
= 11.89 x 100% x 100
27.68

= 42.95%
4.3 เกณฑ7มูลค-ารวมของสิ่งตอบแทน
=

มูลคHารายการที่จHาย ×&''
สินทรัพยPรวมของบริษัทจดทะเบียน

=

107 x 100
2,839.84

=

3.77 %

5. เงื่อนไขการเข;าทำรายการ
เนื่องจากเป]นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑP วิธีการ
และการเปpดเผยเกี่ยวกับการไดSมาหรือจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ตSองเปpดเผยรายการตHอ
ตลาดหลักทรัพยPฯ และตSองจัดสHงรายละเอียดการทำรายการใหSผูSถือหุSนทราบภายใน 21 วัน นับแตHวันที่เปpดเผย
รายการตHอตลาดหลักทรัพยPฯ
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นวHาการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPในครั้งนี้ ราคา เงื่อนไข เกณฑPในการกำหนดราคามี
ความเหมาะสม โดยเมื่อบริษัทฯ จำหนHายสินทรัพยPจะชHวยเสริมสภาพคลHองทางการเงิ น และมีทุนสำหรับพัฒ นา
โครงการใหมHของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสHวนในการขยายกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
7. ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษ ั ท ฯ ที่ แ ตกต- างจากความเห็ นของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลSองกับคณะกรรมการบริษัท

