
 

ที่  ลก. 009/2563 
 

 12  มิถุนายน  2563                           
 

เรื่อง การลงทุนในหุ้นกูจ้ากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                 
 

   ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที ่ 12            
มิถุนายน  2563  ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน  70,000  หน่วย ในราคาหน่วยละ  1,000  บาท เป็นจ านวนเงิน  70,000,000  บาท จาก บริษัท 
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ซื้อ  : บริษัท  ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ขาย  : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
     ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 และลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 23.05% 

(4)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลงทุนในหุ้นกูข้อง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

(5) วัตถุประสงค์ของการท ารายการ : เพื่อเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

(6)   รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา   

 ชื่อบริษัทท่ีออกหุ้นกู้  : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 
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 ประเภทธุรกิจ  : 1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 

    2. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

    3. ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ 

 ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว: 571,890,666 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 571,890,666 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

 ชื่อหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000  บาท  
  วันออกหุ้นกู้ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
  อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี  
  วันครบก าหนดไถ่ถอน : ภายในปี 2568 
  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ  2.45 - 2.70  ต่อปี 
  วันก าหนดช าระดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน 
  อันดับความน่าเชื่อถือ : AA แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด 
  จ านวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ลงทุน : 70,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท 
  มูลค่ารวมของรายการ : 70,000,000 บาท 

(7)  แหล่งเงินทุนที่ใช้ :  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

(8) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 ขนาดรายการ : วงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 79,500,000 บาท 
    (รวมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว) 
    เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ 
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    ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลงทุนในหุ้นกู้จากบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100  ล้านบาท หรือ
น้อยกว่า  3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้  3% ของ NTA ของบริษัทฯ  ณ  
วันที่  31  มีนาคม  2563  ประมาณ 182.59 ล้านบาท ดังนั้น
ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท  และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

(9)  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 ขนาดรายการ : ได้รับยกเว้นไม่ต้องค านวณขนาดรายการ เนื่องจากเป็นการ

ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ต้ังแต่ Investment Grade ขึ้นไป 

(10)  กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
1. นายมนู           ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
2. นางพรรณี       วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

 (11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : 
  เห็นควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นกูข้อง บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จ านวน 70,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน  70,000,000  
บาท จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนีเ้พื่อเป็นการ
บริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท        :     - ไม่มี -                                                                                                    
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


