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

ที่ World 10-03/2564
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง
เรียน

การจำหนHายไปซึง่ สินทรัพยPของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทรHวมคWา และการทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (แกWไข)
กรรมการและผูWจัดการ
ตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย
เอกสารแนบ
1.เอกสารแนบ 1 สารสนเทศการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท แคปป_ตอล ลิ้งคP นอรPท สาทร จำกัด
2.เอกสารแนบ 2 สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เวิลดP ดีไซนP แอนดP คอนสตรัคชั่น จำกัด

ดWวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ในการประชุมครั้งที่
6/2564 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ไดWมีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังตHอไปนี้
1.อนุมัติการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPของหุWนสามัญบริษัท แคปป_ตอล ลิ้งคP นอรPท สาทร จำกัด (“CLN”) ซึ่ง
เปiนบริษัทรHวมคWาทีป่ ระกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยP โดยบริษัทฯ จะจำหนHายไปในสัดสHวนรWอยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน ในมูลคHา 109.22 ลWานบาท ใหWแกHนายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษP ซึ่งไมHไดWเปiนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดWมีมติรับทราบการยกเลิกการทำสัญญาขายเงินลงทุน เงินใหWกูWยมื และดอกเบี้ยคWางรับใน CLN
ระหวHางบริษัทฯ และนายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (ผูWถือหุWนรายใหญH กรรมการ และ
ประธานเจWาหนWาที่บริหารของบริษัทฯ) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งฝpายจัดการไดWมีการขอยกเลิกสัญญาดังกลHาวกับ
ผูWบริหาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากการทำรายการดังกลHาวยังไมHผHานการอนุมัติจากผูWถือหุWน ในขณะที่
รายการดังกลHาวเขWาขHายเปiนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อคำนวณขนาดรายการพบวHาเปiนรายการขนาดใหญH คิดเปiนรWอย
ละ 5.7 ของ NTA ซึ่งบริษัทฯ ตWองดำเนินการขออนุมัติจากผูถW ือหุWนกHอนเขWาทำรายการ อยHางไรก็ตามที่ผHานมาฝpาย
จัดการไดWดำเนินการเขWาทำสัญญากHอนไดWรับอนุญาตจากคณะกรรมการและผูWถือหุWน เนื่องจากไดWกำหนดเงื่อนไขไวW ใน
สัญญาวHาหากที่ประชุมคณะกรรมการและผูWถือหุWนไมHอนุมัติก็จะยกเลิกสัญญาดังกลHาว ซึ่งจะไมHไดWสHงผลเสียหายตHอ
บริษัทฯ และผูWบริหาร อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแยWงทางผลประโยชนPในอนาคต ฝpายจัดการจึงไดWมีการ
เจรจากับนายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษP ซึ่งประสงคPจะเขWาซื้อเงินลงทุนใน CLN ตั้งแตHปu 2561 และไดWเคยมีการเขWาทำ
สั ญ ญาแลW วเมื ่อวันที ่ 1 มิ ถ ุ นายน 2561 โดยกำหนดมู ลคH าซื ้อขายเงิ นลงทุ นจำนวน 7.5 ลW า นบาท ซึ ่ ง บริ ษัท ฯ จะ
ดำเนินการโอนหุWนสามัญใหWแกHผูWจะซื้อเมื่อไดWรับการชำระราคาซื้อขายเงินลงทุนครบถWวนแลWวและตWองไดWรับการชำระหนี้
ตามตั๋วสัญญาใชWเงินของ CLN ลงวันที่ 1 มกราคม 2560 มูลคHา 87.78 ลWานบาท พรWอมดอกเบี้ยในอัตรารWอยละ 3.00
ตHอปu ครบถWวน ตHอมานายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษPไดWมีการชำระเงินแลWวจำนวน 7.5 ลWานบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
อยHางไรก็ตาม ภายหลังการเขWาทำสัญญากับนายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษP ฝpายจัดการของบริษัทฯ ไดWมีการทบทวน
พิจารณาถึงขWอดีขW อเสียของการทำรายการ วHาบริษัทฯ ควรจำหนHายเงินลงทุ นออกไป หรือควรรHวมลงทุ นพัฒ นา
โครงการตHอ และไดWแจWงไปทางผูWซื้อเพื่ อขอชะลอการดำเนิ นการตามสัญญาของทั้งสองฝpาย และเตรียมจะคืนเงิ น
ดังกลHาวใหWกับผูWซื้อ ซึ่งเหตุการณPดังกลHาวเกิดขึ้นระหวHางเดือน ตุลาคมถึงธันวาคม ของปu 2561 ในชHวงปu 2562-2563 ผูW
ซื้อยังขอไมHรับชำระเงินคืน เนื่องจากยังมีความประสงคPจะเขWาซื้อเงินลงทุน ตHอมาในไตรมาส 2 ปี 2564 ฝpายจัดการไดW

พิจารณาแลWววHาควรจำหนHายเงินลงทุนของ CLN ดWวยเหตุผลสำคัญ 2 ประการ คือ แผนการพัฒนาโครงการของ CLN
ในปzจจุบันไมHสอดคลWองกับวัตถุประสงคPการเขWาลงทุนในตอนตWน กลHาวคือ บริษัทฯ ไดWเขWาลงทุนเนื่องจากเห็นวHา CLN
จะพัฒนาทาวนPโฮมเพื่อขาย อยHางไรก็ตามในภายหลังไดWมีการเปลี่ยนแผนธุรกิจเปiนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปiนอาคาร
สำนักงานใหWเชHา อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีขWอจำกัดในการติดตามความคืบหนWาการดำเนินงานของ CLN และการมีสHวนรHวม
ในการดำเนินงาน เนื่องจากไมHมีตัวแทนของบริษัทฯ เขWาเปiนกรรมการของ CLN นับตั้งแตHเดือนเมษายน 2564 ที่ผHาน
มา ซึ่งกรรมการที่เปiนตัวแทนของบริษัทฯ ไดWหมดวาระลง และไมHไดWรับเลือกใหWเปiนกรรมการอีกตHอไป ฝpายจัดการจึง
พิ จ ารณาแลWว วH าอาจทำใหW เกิ ดความเสียหายตHอบริ ษัทฯ อี กทั ้ ง เมื่ อปu 2563 บริ ษ ั ท ไดW ยื่ นขอใหWศาลป_ ดชำระบัญชี
เนื่องจากไมHสามารถหาขWอตกลงเกี่ยวกับการประกอบกิจการกับผูWถือหุWนอีกฝpายไดW
การเขWาทำรายการดังกลHาวเปiนรายการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP มีขนาดรายการสูงสุดรWอยละ 4.91 ของเกณฑP
มูลคHารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อพิจารณาในชHวง 6 เดือนที่ผHานมามีขนาดรายการสูงสุดรWอยละ 42.95 ของเกณฑP
กำไรสุทธิการดำเนินงาน รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ
บริษัทฯ จึงมีหนWาที่ตWองเป_ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑPในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขWาขHายเปiนการไดWมาหรือจำหนHายไป
ซึ่งสินทรัพยP และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย เรื่อง การเป_ดเผยขWอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดWมาหรือจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP พ.ศ.2547
นอกจากนั้น การเขWาทำรายการดังกลHาวขWางตWน ไมHจัดเปiนการเขWาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นที ่ ทจ.21/2551 เรื ่ อง หลั กเกณฑP ในการทำรายการที ่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย เรื่อง การเป_ดเผยขWอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบีย นใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงไมHมีหนWาที่ตWองปฏิบัติภายใตWประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตHอยHางใด
2.อนุมัติการทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท เวิลดP ดีไซนP แอนดP คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเปiนบริษัทยHอย ที่
ไดW เ ริ ่ มดำเนิ นธุ รกิ จรั บ เหมากH อสรW า งในเดือนเมษายน ปu 2564 ลู กคW า คื อ มหาวิ ท ยาลั ยเนชั ่ น โดยมี นายจิรศักดิ์
จิยะจันทนP ซึ่งมีสถานะเปiนผูWถือหุWนรายใหญH กรรมการ และประธานเจWาหนWาที่บริหารของบริษัทฯ เปiนผูWถือหุWนรHวมกัน
มูลคHาโครงการ จำนวน 58.50 ลWานบาท ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ปu 2564 บริษัทฯ และคูHสัญญาไดWมาเจรจาเพือ่ ปรับลดงาน
จากความไมHสะดวกในการเขWาทำรายการของทั้ง 2 ฝpาย จึงตกลงยุติสัญญางานกHอสรWางในสHวนที่เหลือ ภายหลังการ
เจรจาทั้ง 2 ฝpายจึงรHวมกันทำบันทึกขWอตกลง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อแกWไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยระบุงานที่
สH ง มอบงานตามสHวนที ่ปรั บลดงานแลWว ไดW มี การปรั บลดมู ลคH าสั ญญา คงเหลื อจำนวน 16.66 ลW า นบาท และการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลHาวไมHไดWทำใหWทั้ง 2 ฝpายเสียผลประโยชนPแตHอยHางใด ซึ่งตHางฝpายตHางยินยอมไมHเรียกรWอง
คHาเสียหายใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลHาว ทั้งนี้บริษัทไมHมีหนWาที่ที่ตWองรับผิดชอบตHองานอื่นๆ เนื่องจาก
คูHสัญญาจะดำเนินการจัดหาผูWรับเหมารายใหมHเพื่อมารับงานตHอจากที่บริษัททำไวW
โดยเปiนรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงประเภทการใหWบริการ และไมHมี Arm's Length ที่สามารถเทียบเคียง
ราคาและเงื่อนไขไดW เมื่อคำนวณขนาดรายการพบวHาเปiนรายการขนาดกลาง คิดเปiนรWอยละ 0.87 ของ NTA บริษัท

การเขWาทำรายการดังกลHาวขWางตWน จัดเปiนการเขWาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑPในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยP
แหHงประเทศไทย เรื่อง การเป_ดเผยขWอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
บริษัทฯ จึงมีหนWาที่ในการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป_ดเผยขWอมูลตHอตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยP ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทนP)
ผูWมีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1 สารสนเทศการจำหน1ายไปซึ่งสินทรัพย<ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท แคปปFตอล ลิ้งค< นอร<ท
สาทร จำกัด
1.วัน เดือน ปu ที่เกิดรายการ
บริษัทฯ จะจำหนHายหุWนสามัญในบริษัท แคปป_ตอล ลิ้งคP นอรPท สาทร จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยP โดยจะเขWาทำสัญญาภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หากมีการดำเนินการเรียบรWอยแลWว บริษัทฯ
จะแจWงความคืบหนWาใหWทราบตHอไป
2.คูHสัญญาที่ทำรายการ
ผูWขาย : บริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผูWซื้อ : นายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษP
ความสัมพันธP : ไมHมีความสัมพันธPใดๆ และมิไดWเปiนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
3.ลักษณะของการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP และการชำระรายการ
ชื่อบริษัท : บริษัท แคปป_ตอล ลิ้งคP นอรPท สาทร จำกัด
ลั กษณะธุ รกิ จ : พั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พยP ในรู ป แบบสำนั กงานใหW เ ชH า ตั ้ ง อยู H บ ริ เ วณถนนสาทร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ปzจจุบันยังไมHมีการกHอสรWางอาคาร
ทุนชำระแลWว : 15,000,000 บาท (สิบหWาลWานบาทถWวน) จำนวน 150,000 หุWน มูลคHาที่ตราไวWหุWนละ 100 บาท
คณะกรรมการ : 1.นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ
2.นายวัทธิกร
วิทยอำนวยคุณ
3.นายสรัล
เจษฎาอารักษPกุล
4.นางรHมฤดี
ศิระวณิชการ
5.นางสาวธนิสสา
พลเยี่ยม
6.นางสาวพรWอมบุณยP
สุขทัพภP
7.นายปวัน
เลิศพยับ
ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 7 ไมHมีกรรมการทHานใดเปiนตัวแทนจากบริษัทฯ ซึ่งเดิมที CLN มีกรรมการ 2 คน ไดWแกHนาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP ซึ่งเปiนกรรมการตัวแทนจากบริษัทฯ อยHางไรก็ตาม เมื่อเดือน
เมษายน 2564 ที่ผHานมากรรมการที่เปiนตัวแทนของบริษัทฯ ไดWหมดวาระลง และไมHไดWรับเลือกใหWเปiนกรรมการอีก
ตHอไป บริษัทฯ จึงไดWพิจารณาจำหนHายเงินลงทุนของ CLN ออกจากบริษัทฯ เพื่อปŠองกันความเสียหายจากขWอจำกัดใน
การติดตามความคืบหนWาการดำเนินงานของ CLN และการมีสHวนรHวมในการดำเนินงาน
ที่ตั้งของบริษัท : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใตW แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โครงสรWางการถือหุWน :
รายชื่อผูWถือหุWน
1.บริษัท แคปป_ตอล ลิ้งคP พร็อพเพอรPตี้ จำกัด
2.บริษัท เวิลดP คอรPปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3.นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP
4.นางแสงศรี จิยะจันทนP
5.นางสาวเจตตPชัญญา บุญเฉลียว
6.นางสาวพันธPทิพยP คติภักดีธรรม
7.นายประภากร สมิติ
8.นายเอกพร รักความสุข
9.นางรHมฤดี ศิระวณิชการ
10.นายวัทธิกร วิทยอำนวยคุณ
11.นายสรัล เจษฎาอารักษPกุล
12.นายวิสฤต รัตนคงเนตร
13.นางสาวธนิสสา พลเยี่ยม
14.นางสาวพรWอมบุณยP สุขทัพภP
15.นายปวัน เลิศพยับ
16.นายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษP
รวม

กHอนเขWาทำรายการ (หุWน) หลังการเขWาทำรายการ (หุWน)
74,993
74,993
74,400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
74,400
150,000
150,000

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ CLN 3 ปu

รายไดWอื่นๆ
(บวก)หักคHาใชWจHาย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพยPรวม
หนี้สินรวม
สHวนของผูWถือหุWน

31 ธันวาคม 2563
0.06
(0.06)
200.66
196.87
3.79

31 ธันวาคม 2562
0.01
(16.25)*
16.26
195.26
191.40
3.86

(หนHวย : ลWานบาท)
31 ธันวาคม 2561
0.01
21.74
(21.73)
179.00
186.14
(7.14)

หมายเหตุ : *คHาใชWจHายบวกกลับในปu 2562 ไดWแกHคHาเผื่อการดWอยคHาตWนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยP จำนวน (16.28) ลWานบาท เมื่อหักคHาใชWจHายในการ
ดำเนินงานอีก จำนวน 0.03 ลWานบาท จึงคงเหลือคHาใชWจHายสุทธิ (16.25) ลWานบาท

ราคาที่จำหนHาย : 109.22 ลWานบาท
เกณฑPการกำหนดราคา : ราคาที่ตกลงกันระหวHางผูWซื้อและผูWขายโดยกำหนดมาจากมูลคHาตามบัญชีแ ละบวก
เพิ่มดอกเบี้ยรับในอนาคตที ่จ ะไมH ทำใหWบริษัทเสียผลประโยชนP โดยมีรายการเงินใหWกูWย ืมจำนวน 87.78 ลWานบาท

ดอกเบี้ยคWางรับจำนวน 11.85 ลWานบาท และเงินลงทุนในบริษัทรHวม จำนวน 7.5 ลWานบาท รวมทั้งสิ้น 107.13 ลWาน
บาท เปiนสินทรัพยPไมHหมุนเวียนที่ถือไวWเพื่อขาย ไดWรวมดอกเบี้ยในอนาคตเขWาไปอีกจำนวน 2.09 ลWานบาท รวมเปiน
จำนวนเงิน 109.22 ลWานบาท ซึ่งการกำหนดราคาดังกลHาวคณะกรรมการไดWพิจารณาแลWววHามีความเหมาะสม เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดWมีการสอบทานราคาขายของพื้นทีบ่ ริเวณเดียวกัน จากคูHเทียบในการประเมินราคาทรัพยPสินของ CLN เมื่อ
ปu 2563 รวมถึงไดWมีการสอบทานราคาเชHาของสำนักงานในบริเวณเดียวกัน จากการสอบทานทั้ง 2 รายการ พบวHา
มูลคHาของคูHเทียบไมHไดWมีการเปลี่ยนแปลงอยHางมีนัยสำคัญจากการประเมินลHาสุดในปu 2563 จึงพิจารณาแลWววHาไมHมี
ความจำเปiนในการทำการประเมินทรัพยPสิน CLN ในครั้งนี้
วิธีการชำระราคา : ผูWขายไดWพิจารณาความสามารถในการชำระเงินของผูWซื้อแลWว เห็นวHาผูWซื้อมีความสามารถ
เพียงพอในการชำระราคา โดยผูWซื้อมีอาชีพเปiนนักลงทุน และเปiนผูWบริหารของสถาบันการเงินเอกชน โดยผูWซื้อไดWเคยมี
การชำระราคามาใหWแกHผูWขายแลWวจำนวน 7.5 ลWานบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จึงคงเหลือมูลคHาที่ตWองชำระอีก
จำนวน 101.72 ลWานบาท และจะชำระรWอยละ 20 ของมูลคHาคงเหลือคิดเปiนจำนวนเงิน 20.34 ลWานบาท ในวันเขWาทำ
สัญญาซึ่งตWองดำเนินการภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และชำระสHวนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 81.38 ลWานบาท
ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กHอนการโอนกรรมสิทธิ์ในหุWนสามัญ โดยไมHมีการแบHงงวดการชำระของสHวนที่เหลือ
ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการชำระเงินสHวนที่เหลือออกไปอีก 1 ปu เนื่องจากสถานการณPโรค
ระบาด Covid-19 ทำใหWการจดทะเบียนตHางๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคWา มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยปzจจุบันตWองไปรับ
บัตรคิวตั้งแตHชHวงเวลาเชWาตรูH กHอนสำนักงานเป_ดทำการ ซึ่งหากไมHไดWคิวก็ตWองเลื่อนเปiนคราวตHอไป จึงทำใหWไมHมีความ
แนHนอนในการนัดกำหนดวันนัดหมาย อีกทั้งยังมีการพบปะคนแปลกหนWา การสัมผัสเอกสารตHางๆ ทำใหWทางผูWซื้อยังไมH
สะดวกในการดำเนินการดWานการจดทะเบียน จนกวHาสถานการณPจะคลี่คลายหรือผูWซื้อสะดวกที่จะดำเนินการดังกลHาว
จึงไดWมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการไวWภายใน 1 ปu
แผนการใชWเงินที่ไดWรับจากการจำหนHายสินทรัพยP : บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ไดWจากการจำหนHายหุW นสามัญของ
CLN เพื่อเพิ่มสภาพคลHองใหWกับบริษัทฯ และจะนำเงินที่ไดWไปลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ตHอไป
ประโยชนPที่คาดวHาจะไดWรับจากการทำรายการในครั้งนี้ : คาดวHาจะทำใหWบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียง
พอที่จะนำมาพัฒนาโครงการใหมH เพื่อใหWเปiนไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงฐานะการเงินโดยรวมของ
บริษัทฯ จะดีขึ้นและมีสภาพคลHองสูงขึ้น
4.มูลคHารวมของรายการและขนาดของรายการ
(หนHวย : ลWานบาท)
บริษัทฯ (30 มิ.ย.64)
CLN (31 ธ.ค. 63)
สินทรัพยPรวม
2,223.97
200.66
สินทรัพยPไมHมีตัวตน
หนี้สินรวม
108.46
196.87
สHวนของผูWถือหุWนที่ไมHมีอำนาจควบคุม (ถWามี)
198.88
NTA
1,916.63
3.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน
65.42
(0.06)
มูลคHาตามบัญชี (Book Value)
ไมHตWองใชWขWอมูล
3.80

4.1 เกณฑ<มูลค1าสินทรัพย<
!"#ของเงินลงทุนในบริษัท × สัดสHวนที่ไดWมาหรือจำหนHายไป ×&''

=

!"# ของบริษัทจดทะเบียน

=

3.79 x 50% x 100
1,916.63

=
0.10 %
4.2 เกณฑ<กำไรสุทธิการดำเนินงาน (ไม1สามารถคำนวณไดRเนื่องจาก CLN มีผลการดำเนินงานขาดทุน)
4.3 เกณฑ<มูลค1ารวมของสิ่งตอบแทน
=

มูลคHารายการทีไ่ ดWรับ ×&''
สินทรัพยPรวมของบริษัทจดทะเบียน

=

109.22 x 100
2,223.97

=

4.91 %

รายการดังกลHาวเขWาขHายเปiนรายการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑPในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขWาขHายเปiนการไดWมาหรือจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย เรื่อง การเป_ดเผยขWอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดWมาหรือจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยP พ.ศ.2547
5.เงื่อนไขการเขWาทำรายการ
5.1 แบHงการรับชำระเงินตามสัญญาอีก 2 งวด ชำระรWอยละ 20 คิดเปiนจำนวนเงิน 20.34 ลWานบาท ในวันเขWา
ทำสัญญาซึ่งตWองดำเนินการภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และชำระสHวนที่เหลือทั้งหมดอีกจำนวน 81.38 ลWาน
บาท ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กHอนการโอนกรรมสิทธิ์ในหุWนสามัญ โดยไมHมีการแบHงงวดการชำระของสHวนที่
เหลือ
5.2 การโอนกรรมสิทธิ์ในหุWนสามัญและโอนสิทธิเรียกรWองในเงินกูWยืมและดอกเบี้ยตามสัญญาจะเกิดขึ้นภายใน
กำหนดหนึ่งเดือน นับแตHวันที่บริษัทไดWรับเงินตอบแทนงวดสุดทWายครบถWวน
5.3 หากผูWซื้อยังชำระเงินยังไมHแลWวเสร็จหรือยังมิไดWชำระเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินตามสัญญา บริษัทมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี้กับผูWซื้อ โดยจะชำระเงินคืนใหWกับผูWซื้อเฉพาะเงินที่ไดWรับมาเทHานั้น ภายในกำหนดระยะเวลา 60
วันนับแตHการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้เปiนลายลักษณPอักษร ทั้งนี้ สาเหตุที่ไมHมีการคิดคHาปรับผูWซื้อ เนื่องจาก บริษัทฯ
พิจารณาแลWววHาที่ผHานมาผูซW ื้อมีความตั้งใจที่จะเขWาทำรายการกับบริษัทฯ และยังไดWมีการรอการตัดสินใจของบริษัทฯ

มาหลายปu โดยที่มีความเขWาใจถึงการตัดสินใจของบริษัทฯ เปiนอยHางดี จึงเห็นควรเสนอขWอตกลงทางการคWาดังกลHาว
ใหWกับผูWซื้อ
6.ภาระผูกพันภายหลังการเขWาทำรายการ
6.1 ผูWซื้อรับทราบคดีความที่เกิดขึ้นระหวHางบริษทั ฯ และผูWถือหุWนรายอื่นของ CLN ที่บริษัทฯ ฟŠองรWองขอชำระ
บัญชี โดยปzจจุบันอยูHระหวHางรอนัดสืบพยานโจทกP-จำเลย ทั้งนี้ ผูWซื้ออยูHระหวHางการปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับเรื่ อง
คดีความดังกลHาวกับที่ปรึกษากฎหมายของผูWซื้อ และจะแจWงแผนงานที่เกี่ยวขWองมายังบริษัทฯ ในลำดับตHอไป
6.2 ผูWขายยินดีดำเนินการตามคำขอของผูWซื้อที่เกี่ยวขWองกับคดีความ ไดWแกH การนำสHงขWอมูลและเอกสารตHางๆ
รวมถึงการประสานงานที่เกี่ยวขWองกับคดีความ เมื่อผูWขายไดWดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในหุWนสามัญใหWแกHผูWซื้อแลWว
ทั้งนี้ ผูWซื้อไดWทราบถึงการที่บริษัทฯ ฟŠองขอชำระบัญชี CLN แลWว และผูWซื้อไดWพิจารณาแลWววHาสามารถรับผลที่
จะเกิดขึ้นไดW ไมHวHาจะเปiนกรณีที่ศาลยกฟŠองโจทกP ซึ่ง CLN ก็จะยังดำเนินกิจการตHอไปตามปกติ หรือในกรณีที่ศาลมี
การพิจารณาจนจบ ซึ่งมีโอกาสที่ผูWซื้อจะตHอรองเขWาซื้อทรัพยPสินของ CLN เพิ่มจากผูWถือหุWนอีกฝz™ง ซึ่งทนายความของ
บริษัทฯ ไดWมีการแจWงใหWทั้งบริษัทฯ และผูWซื้อทราบวHาในทางปฏิบัติของคดีความประเภทเดียวกันนี้ ศาลจะมีคำตัดสินคดี
ใหWตามที่ทั้งสองฝpายมีการตกลงกันไดWในกรณีที่ทั้งสองฝpายเลือกจะทำขWอตกลงกัน ผูWซื้อจึงพรWอมที่จะดำเนินการตHอไปใน
การเขWาซื้อเงินลงทุนของ CLN จากบริษัทฯ
7.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นวHาการจำหนHายไปซึ่งสินทรัพยPในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจาก ไดWพิจารณาแลWว
เห็นวHาแผนธุรกิจของ CLN ในปzจจุบันนั้นไมHสอดคลWองกับวัตถุประสงคPที่บริษัทฯ ไดWเขWาลงทุนในปu 2558 กลHาวคือ
บริษัทฯ ไดWเขWาลงทุนเนื่องจากเห็นวHา CLN จะพัฒนาทาวนPโฮมเพื่อขาย อยHางไรก็ตามเมื่อปu 2561 ไดWมีการเปลี่ยนแผน
ธุรกิจเปiนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปiนอาคารสำนักงานใหWเชHา อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีขWอจำกัดในการติดตามความคืบหนWาการ
ดำเนินงานของ CLN และการมีสHวนรHวมในการดำเนินงาน เนื่องจากไมHมีตัวแทนของบริษัทฯ เขWาเปiนกรรมการของ
CLN นับตั้งแตHเดือน เมษายน 2564 ที่ผHานมา ซึ่งกรรมการที่เปiนตัวแทนของบริษัทฯ ไดWหมดวาระลง และไมHไดWรับ
เลือกใหWเปiนกรรมการอีกตHอไป ฝpายจัดการจึงพิจารณาแลWววHาอาจทำใหWเกิดความเสียหายตHอบริษัทฯ
นอกจากนี้ การทำรายการดังกลHาวจะทำใหWบริษัทฯ ไดWรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชWในการบริหารกิจการเพิ่ม
และเมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระราคาของผูWซื้อ เห็นวHามีความเหมาะสม เนื่องจากผูWซื้อไดWมีการชำระเงิน
มาแลWวบางสHวน นอกจากนี้ผูWซื้อมีอาชีพเปiนผูWบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเอกชน และเปiนนักลงทุน อีกทั้ง
เงื่อนไขในการเขWาทำรายการยังระบุใหWผูWซื้อตWองมีการชำระเงินใหWครบถWวนกHอน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์
ในหุWนสามัญและสิทธิเรียกรWองในเงินกูWยืมและดอกเบี้ยตามสัญญาระหวHางบริษัทฯ และ CLN ใหWแกHผูWซื้อ นอกจากนี้ผูWซื้อ
ยังรับทราบในคดีความที่เกิดขึ้นระหวHางบริษัทฯ และผูWถือหุWนของ CLN แลWว บริษัทฯ จึงมีเหตุสมควรในการเขWาทำ
รายการดังกลHาว
8.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกตHางจากความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลWองกับคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 2 สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เวิลด< ดีไซน< แอนด< คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.วัน เดือน ปu ทีเ่ กิดรายการ
บริษัท เวิลดP ดีไซนP แอนดP คอนสตรัคชั่น จำกัด (WDC) ซึ่งเปiนบริษัทยHอยที่บริษัทฯ ถือหุWนในสัดสHวนรWอยละ
100 และดำเนินธุรกิจรับเหมากHอสรWาง ไดWทำสัญญารับเหมากHอสรWางกับมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใตWการดำเนินการของ
บริษัท เนชั่น ยู จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และมีการทำบันทึกขWอตกลงปรับลดปริ มาณงานเมื ่อวันที่ 20
สิงหาคม 2564 ปzจจุบันไดWมีการสHงมอบงานครบตามที่ตกลงกันแลWว และมีการยุติสัญญากันเปiนที่เรียบรWอยแลWว
2.คูHสัญญาทีท่ ำรายการ
ผูWวHาจWาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น โดย บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (ผูWรับใบอนุญาต) โดยมีผูWถือหุWนชั้นสุดทWายเปiนนาย
จิรศักดิ์ จิยะจันทนP คิดเปiนสัดสHวนที่ถือหุWนในบริษัท เนชั่น ยู จำกัด รWอยละ 19
ความสัมพันธP : บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไดWแกH นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP ผูWถือหุWนรายใหญH กรรมการ และประธาน
เจWาหนWาที่บริหารของบริษัทฯ และมีสัดสHวนการถือหุWนในชั้นสุดทWายของกลุHม บริษัท เนชั่น ยู จำกัด คิดเปiนสัดสHวนที่ถือ
หุWนในบริษัท เนชั่น ยู จำกัด รWอยละ 19
3.คำอธิบายเกีย่ วกับลักษณะของบริการ
WDC ไดWทำสัญญารับเหมากHอสรWางกับมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อปรับปรุงงานฐานรากของอาคารปฏิบัติ การ 3
ชั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเนชั่นไดWมองหาผูWรับเหมาที่เขWาใจลักษณะโครงสรWาง ภูมิศาสตรP ภูมิทัศนP และภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งตั้งอยูHที่จังหวัดลำปาง จึงไดWมีการพูดคุยเจรจากับทางผูWบริหารของบริษัทฯ และเห็นวHาทีม
ผูWบริหารมีความเขWาใจในความตWองการของมหาวิทยาลัยเนชั่น จึงมีการตกลงเขWาทำสัญญากันเพื่อดำเนินงาน
เปiนรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงประเภทใหWบริการ และไมHมี Arm's Length ที่สามารถเทียบเคียงราคาและ
เงื่อนไขไดW
โดยมีรายละเอียด ดังตHอไปนี้
1.อายุสัญญา 1 ปu โดยเริ่มตั้งแตHเดือนเมษายน 2564 สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2565
2.มูลคHาสัญญา ณ วันเริ่มตWนทำสัญญา จำนวน 58.50 ลWานบาท ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ปu 2564 บริษัทและ
คูHสัญญาไดWมาเจรจาเพื่อปรับลดงาน และขอยุติสัญญางานกHอสรWางในสHวนที่เหลือ ภายหลังการเจรจาทั้ง 2 ฝpายจึง
รHวมกันทำบันทึกขWอตกลงแกWไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยระบุงานที่สHงมอบงานตามสHวนที่
ปรับลดงานแลWว ไดWมีการปรับลดมูลคHาสัญญา คงเหลือจำนวน 16.66 ลWานบาท และการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลH าว
ไมHไดWทำใหWทั้ง 2 ฝpายเสียผลประโยชนPแตHอยHางใด ซึ่งตHางฝpายตHางยินยอมไมHเรียกรWองคHาเสียหายใดๆ ในการเปลี่ยนแปลง
สัญญาดังกลHาว ทั้งนี้บริษัทไมHมีหนWาที่ที่ตWองรับผิดชอบตHองานอื่นๆ เนื่องจากคูHสัญญาจะดำเนินการจัดหาผูWรับเหมาราย
ใหมHเพื่อมารับงานตHอจากที่บริษัททำไวW
3.พื้นที่กHอสรWางตั้งอยูHในจังหวัดลำปาง
4.งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น ภายหลังมีการปรับลดสัญญาเหลือเฉพาะสHวนงานฐานราก
5.ตHางฝpายตHางยินยอมไมHเรียกรWองคHาเสียหายใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลHาว
6.WDC ไดWรับคHาตอบแทนตามสHวนงานที่สHงมอบแลWว รวมจำนวน 16.66 ลWานบาท

7.ตามสัญญาไดWมีการระบุเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาไวWโดยเมื่อผูWวHาจWางบอกเลิกสัญญาแลWว บรรดางานที่ผูW
รับจWางไดWทำขึ้น และสิ่งของตHางๆ ไดWแกH วัสดุ อุปกรณP และเครื่องมือตHางๆ ที่ใชWในการกHอสรWาง ที่นำมาไวW ณ สถานที่
ทำงานจWางนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจWางดังกลHาว ผูWรับจWางยอมใหWตกเปiนกรรมสิทธิ์ของผูWวHาจWางโดยผูW รับจWางจะเรีย กรW อง
คHาตอบแทนและคHาเสียหายใดๆ ไมHไดWเลย และผูWรับจWางยอมใหWผูWวHาจWางมีสิทธิระงับการจHายคHาจWางที่คาW งชำระสำหรับงาน
ที่ทำไปแลWว เพื่อเปiนการประกันการชำระหนี้
อยHางไรก็ตาม ในการสHงมอบงานและยุติสัญญาครั้งนี้ ทั้งสองฝpายไมHเขWาขHายดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญา
ดังกลHาว เนื่องจากมีการสHงมอบงานตามที่ไดWทำเสร็จเรียบรWอยแลWว และไมHมีการเรียกรWองคHาตอบแทนและคHาเสีย หาย
ใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดWกำหนดในสัญญา
4.มูลคHารวมและเกณฑPที่ใชWกำหนดมูลคHารวมของรายการ
มูลคHาสัญญาจำนวน 16.66 ลWานบาท โดยมีการกำหนดราคาใหWบริการจากการคำนวณราคากลางงานกHอสรWาง
ตาม BOQ (Bill of Quantities) บวกกำไรสHวนเพิ่ม การชำระเงินเปiนไปตามปริมาณงานตามที่กำหนดไวWในสัญญา
5.ชื่อบุคคลที่เกีย่ วโยงกันและลักษณะความเกีย่ วโยง
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP เปiนผูWถือหุWนรายใหญH ประธานเจWาหนWาที่บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปiน
บริษัทแมHของ WDC และยังเปiนผูWถือหุWนรายใหญHของบริษัท จิยะ คอรPปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเปiนผูWถือหุWนของบริษั ท
เวสเทิรPน ยู เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเปiนผูWถือหุWนของบริษัท เนชั่น ยู จำกัด ซึ่งเปiนผูWไดWรับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เนชั่น โดยมีโครงสรWางการถือหุWน ดังนี้

6.ลักษณะและขอบเขตของสHวนไดWเสียของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในการเขWาทำรายการที่เกีย่ วโยงนั้น
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP ถือหุWนรWอยละ 71.26 ในบริษัทฯ และเปiนผูWมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเปiน
Ultimate Shareholder ถือหุWนรWอยละ 19 ของบริษัท เนชั่น ยู จำกัด จึงมีสHวนไดWเสียในการเขWาทำรายการที่เกี่ยวโยง
ดังกลHาว
7.ระบุชื่อกรรมการที่มีสHวนไดWเสียและ/หรือกรรมการที่เปiนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทนP เปiนกรรมการที่มีสHวนไดWเสียในการทำรายการ ซึง่ ไมHไดWเขWารHวมประชุมในวาระนี้ และ
ไมHมีสิทธิออกเสียงในการประชุมวาระนี้
8.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเขWาทำรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวHา รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลHาว เปiนประโยชนPตHอบริษัทฯ และผูW
ถือหุWนโดยรวม ในการสรWางรายไดWและผลงานจากธุรกิจรับเหมากHอสรWาง ซึ่งเปiนธุรกิจใหมHของกลุHมบริษัทฯ โดยไมHเห็น
ถึงความเสี่ยง เชHน การที่คูHสัญญาดังกลHาวจะไมHชำระเงินใหW เนื่องจากมหาวิทยาลัยเนชั่นยังคงมีการดำเนินงานตามปกติ
มีรายไดWตHางๆ จึงมีฐานะทางการเงินที่สามารถจะชำระคHาบริการไดW หรือการดำเนินงานที่บริษัทฯ อาจทำผิดพลาด ที่ไมH
นHาจะเกิดขึ้น เนื่องจากลักษณะของงานไมHไดWยากจนเกินไป ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขWาทำรายการแตHอยHางใด โดยใน
อนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาการทำตามเกณฑPของหนHวยงานกำกับที่เกี่ยวขWอง ไดWแกH ตลาดหลักทรัพยPแหHงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยPและตลาดหลักทรัพยP และหนHวยงานอื่นๆ อยHางรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อไมHใหWมี
การปฏิบัติงานที่ไมHตรงตามหลักเกณฑPที่กำหนดไวW
9.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ที่แตกตHางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกลHาวงดออกเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลWองกับคณะกรรมการบริษัท

