ที่ กบร. 041/2557
23 ธันวาคม 2557
เรื่อง การซื้อหุนสามัญจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการซื้อหุนสามัญ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.50 บาท เปนจํานวนเงิน 6,500,000 บาท จาก บริษัท เอราวัณสิ่งทอ
จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนธันวาคม 2557

(2) คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูซ ื้อ
ผูข าย

:
:

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด
ซึ่งเปนบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันและลักษณะความสัมพันธ
: มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนผูถอื หุน
รายใหญรวมกัน
ถือหุน บมจ. ไทยวาโก
ถือหุน บจก. เอราวัณสิ่งทอ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
กรรมการบริษัทที่มสี วนไดเสีย

:

ชื่อ-สกุล
นายอํานวย บํารุงวงศทอง

21.26%
16.04%

ตําแหนง
บมจ. ไทยวาโก
กรรมการ

บจก. เอราวัณสิ่งทอ
กรรมการผูจัดการ

.../2

-2(4) รายละเอียดของรายการ
ลักษณะรายการ

:

มูลคารวมของรายการ

:

สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา

:

สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา

:

แหลงเงินทุนที่ใช
มูลเหตุของการทํารายการ

:
:

ซื้อ หุ น สามั ญ บริ ษั ท สหโคเจน (ชลบุ รี ) จํ า กั ด (มหาชน)
จํานวน 1,000,000 หุน ในราคาหุน ละ 6.50 บาท (ซึ่งเปน
ราคาตลาด ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557) จาก บริษัท เอราวัณ
สิ่งทอ จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยทํา
การซื้อ ขายผา นกระดานซื้อขายหลั ก ทรั พย รายใหญ (BIG
LOT) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6,500,000 บาท
เปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน ราคาหุนละ 6.50 บาท
จํานวน 32,800,000 หุน คิดเปน 3.43% ของทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว
จํานวน 33,800,000 หุน คิดเปน 3.54% ของทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
เพื่อเปนการบริหารเงินสดที่มีอยูใ หเกิดประโยชน และคาดวา
จะไดรับผลตอบแทนที่ดใี นระยะยาว

(5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
: รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหรือบริการ
ขนาดรายการ
: เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการ
เกี่ยวกับสิน ทรัพยหรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา 1
ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือ มากกวา 0.03% แต
นอ ยกวา 3% ของ NTA แลว แต จํา นวนใดจะสู ง กวา ทั้ ง นี้
0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2557
ประมาณ 1.52 ลานบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 152.14
ลานบาท ดังนั้นขนาดของรายการขางตน จึงตองขออนุมัติจาก
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-3คณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
(6) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ขนาดรายการ
:

ไมเขาขายหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มี
นัยสําคัญของบริษัทจดทะเบียน

(7) กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมไดเขารวมประชุม
และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมัติการซื้อหุนสามัญ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000,000 หุน ในราคา
หุนละ 6.50 บาท เปนจํานวนเงิน 6,500,000 บาท จาก บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวกันโยง
กัน ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เปน การบริ ห ารเงิ น สดที่ มี อ ยูใ ห เ กิ ด ประโยชน โดยลงทุ น ในกิ จ การพลั ง งานและ
สาธารณูปโภค ซึ่งเปนธุรกิจที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีราคาหุนที่เหมาะสม และมีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
: - ไมมี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อํานวยสกุล)
กรรมการผูจัดการ

