ที่ กบร. 017/2557
7 สิงหาคม 2557
เรื่อง การใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัตกิ ารใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท
เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบวิ ชั่น จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 70,000 หุน จาก บริษัท สหพัฒนา
อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสอง
บริษัทเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนสิงหาคม 2557

(2) คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูรับสิทธิ
ผูสละสิทธิ

:
:

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(ทั้งสองบริษัทเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันและลักษณะความสัมพันธ
: 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(SPI) เปนผูถ ือหุนรายใหญของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) (ICC) มี SPI เปนผูถ ือหุนราย
ใหญรวมกัน
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

ถือหุน บมจ. ไทยวาโก
21.26%
ถือหุน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 22.10%
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-2กรรมการบริษัทที่มีสว นไดเสีย :
ชื่อ-สกุล
นายมนู
ลีลานุวัฒน
นายธรรมรัตน โชควัฒนา
นายกฤช
ฟอลเล็ต
(4) รายละเอียดของรายการ
ลักษณะรายการ

ตําแหนง
WACOAL
SPI
ประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
:

มูลคารวมของรายการทีใ่ ชสิทธิ :
สัดสวนการถือหุน
แหลงเงินทุนที่ใช
มูลเหตุของการทํารายการ

:
:
:

ICC
กรรมการ
กรรมการ
-

ใชสิ ทธิซื้อหุนเพิ่ม ทุน บริษั ท เพนส มารเก็ ตติ้ ง
แอนด ดิ ส ทริ บิ วชั่ น จํ ากั ด จํ านวน 70,000 หุ น
จาก บริ ษั ท สหพั ฒนาอิ น เตอร โฮลดิ้ ง จํ ากั ด
(มหาชน) และ บริ ษั ท ไอ.ซี .ซี . อิ นเตอรเ นชั่ น
แนล จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง ทั้ ง สองบริ ษั ท เป น
บุคคลที่ เ กี่ ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ที่ได ส สะสิ ทธิ
การลงทุนในหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกบริษัทฯ
7,000,000 บาท
เปนหุนสามัญ 70,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท
7.00% ของทุนจดทะเบียน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
เพือ่ เปนการลงทุนในธุรกิจที่เปน Supply Chain
ของบริษัทฯ ในดานชองทางการจัดจําหนาย โดย
บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น
จํากัด เปนหนึ่งในผูจดั จําหนายสินคาของบริษัทฯ
ที่มีประสิทธิภาพ

(5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
: รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
ขนาดรายการ
: เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลัก เกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ
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-3สินทรัพยหรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา
1 ล า นบาท แต น อ ยกว า 20 ล า นบาท หรื อ
มากกว า 0.03% แต น อ ยกว า 3% ของ NTA
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประมาณ
1.53 ล า นบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ
153.16 ลานบาท ดังนั้นขนาดของรายการขางตน
จึงตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
เปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศ
ไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
(6) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ขนาดรายการ
: ไมเขาขายหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญของบริษัทจดทะเบียน
(7) กรรมการบริษัทที่มสี ว นไดเสียไมไดเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมัตใิ ชสิทธิซอื้ หุนเพิ่มทุน บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบวิ ชั่น จํากัด
เปนหุนสามัญจํานวน 70,000 หุน เปนเงิน 7,000,000 บาท จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบุคคลที่
เกี่ยวกันโยงกัน เพื่อเปนการลงทุนในธุรกิจทีเ่ ปน Supply Chain ของบริษัทฯ ในดานชองทางการจัด
จําหนาย ซึ่งชวยเสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
: - ไมมี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญดี อํานวยสกุล)
กรรมการผูจัดการ

กรรมการบริษัทที่แตกตางจาก

