ที่ กบร. 017/2557
7 สิงหาคม 2557
เรื่อง การใชสทิ ธิซื้อหุน เพิ่มทุนจากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด
ดิสทริบิวชัน่ จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 70,000 หุน จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนสิงหาคม 2557

(2) คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูร ับสิทธิ
ผูส ละสิทธิ

:
:

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(ทั้งสองบริษทั เปนบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน)

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันและลักษณะความสัมพันธ
: 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
(SPI) เปนผูถือหุน รายใหญของบริษทั ฯ
2. บริษัทฯ และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) (ICC) มี SPI เปนผูถือหุนรายใหญ
รวมกัน
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

ถือหุน บมจ. ไทยวาโก
21.26%
ถือหุน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล 22.10%
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-2กรรมการบริษัทที่มสี วนไดเสีย :
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
-

ใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด
ดิสทริบิวชั่น จํากัด จํานวน 70,000 หุน จาก บริษัท
สหพั ฒ นาอิ น เตอร โ ฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) และ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ นชั่น แนล จํากัด (มหาชน)
ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ที่ไดสสะสิทธิ การลงทุ นในหุน เพิ่มทุนดังกลาวใหแก
บริษัทฯ
7,000,000 บาท
เปนหุนสามัญ 70,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท
7.00% ของทุนจดทะเบียน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
เพื่อเปนการลงทุนในธุรกิจทีเ่ ปน Supply Chain ของ
บริษทั ฯ ในดานชองทางการจัดจําหนาย โดยบริษัท
เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด เปนหนึ่ง
ในผูจดั จําหนายสินคาของบริษทั ฯ ที่มปี ระสิทธิภาพ

(5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
: รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหรือบริการ
ขนาดรายการ
: เข า ข า ยเป น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่
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-3เกี่ย วโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริก าร ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา 1 ลานบาท แต
นอยกวา 20 ลานบาท หรือ มากกวา 0.03% แตนอย
กวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ทั้งนี้
0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีน าคม
2557 ประมาณ 1.53 ลานบาท และ 3% ของ NTA
ประมาณ 153.16 ลานบาท ดังนั้นขนาดของรายการ
ขางต น จึ ง ตอ งขออนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท
และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
(6) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ขนาดรายการ
: ไมเขาขายหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่มีนัยสําคัญของบริษทั จดทะเบียน
(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมัตใิ ชสทิ ธิซื้อหุน เพิ่มทุน บริษทั เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด เปนหุน
สามัญจํานวน 70,000 หุน เปนเงิน 7,000,000 บาท จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบุคคลทีเ่ กี่ยวกันโยงกัน เพื่อเปนการลงทุน
ในธุรกิจทีเ่ ปน Supply Chain ของบริษัทฯ ในดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งชวยเสริมสรางความเขมแข็งและ
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
: - ไมมี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อํานวยสกุล)
กรรมการผูจัดการ

กรรมการบริษัทที่แตกตางจาก

