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เรื่ อง
เรี ยน

ขายหุน้ ในบริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จํากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ฯ ขายหุน้ บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ให้กบั
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา จํานวน 985,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 20 บาท เป็ นเงินทั้งสิ้ น 19,700,000.-บาท (สิ บเก้าล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
: 29 มีนาคม 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
-ผูข้ าย
-ผูซ้ ้ื อ

: บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จํากัด (มหาชน) (BTNC)
: นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์
- บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จํากัด (มหาชน) (BTNC)
มีผถู้ ือหุ น้ ใหญ่ คือ
1. นายปราโมทย์ – นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็ นบิดา-มารดา ของ
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการของบริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี
จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ถือหุน้ 25.13%)
2. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา เป็ นประธานกรรมการของ
บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จํากัด(มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ถือหุ น้ 15.73%)
3. นางประวรา เอครพานิช เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จํากัด(มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ถือหุน้ 14.55%)
- บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ
1. บริ ษทั บูติคนิ วซิ ต้ ี จํากัด (มหาชน) (ถือหุน้ 27.76 %)
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายไป :
- หุ น้ สามัญ
: บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริ มทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน
: 116,000,000 บาท แบ่งเป็ น 11,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.- บาท
- จํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่าย
: 985,000 หุ น้
- สัดส่ วนของหุ น้ ที่ถือก่อนการจําหน่าย
: 27.76 %
- สัดส่ วนของหุ น้ ที่ถือหลังการจําหน่าย
: 19.27 %
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5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน : หุน้ สามัญบริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด จํานวน 985,000 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 20 บาท
เป็ นเงิน 19,700,000.-บาท (สิ บเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่ งราคาตํ่ากว่าที่เคย
จําหน่ายให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อเดือน มีนาคม 2561(และเป็ นราคาที่สูง
กว่าต้นทุนที่ได้มา คือ มูลค่าหุ น้ ละ 10.47 บาท นอกจากนี้ราคาตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (Book Value) = 11.20 บาท
6. วัตถุประสงค์การขาย
: เพื่อลดเงินลงทุนบริ ษทั ที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล
ข้อมูลทางการเงินของ บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
รายการ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน หมุนเวียน
หนี้สิน ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
กําไรสะสม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
กําไร
*ยังไม่ได้สอบทานจากผูส้ อบบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2561*
8,424,197.23
123,467,024.30
131,891,221.53

(หน่วย: บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560
8,434,909.23
123,512,704.74
131,947,613.97

405,259.24
1,588,933.78
1,994,193.02

593,046.71
1,588,933.78
2,181,980.49

116,000,000.00
13,897,028.51
129,897,028.51
131,891,221.53

116,000,000.00
13,765,633.48
129,765,633.48
131,947,613.97

754,504.27
613,373.21
141,131.06

741,980.82
676,022.83
65,566.39

7. กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ย :ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสี ยง คือ
1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิช
8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
: คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่ากิจการของบริ ษทั โชคสามัคคี
จํากัด ไม่สอดคล้องกับธุรกิจหลักในปัจจุบนั ไม่ได้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นเพื่อ
ลดเงินลงทุนบริ ษทั ที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล จึงมีมติให้ลดสัดส่ วนการถือหุน้
โดยการขายให้แก่บุคคลที่มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจด้านนี้โดยตรง อีก
ทั้งราคาที่เสนอซื้ อมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตามบัญชี ของบริ ษทั โชคสามัคคี
จํากัด

9. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
- ประเภทรายการ
: ขายสิ นทรัพย์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงรายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท
รายการที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
ซึ่ งมีมูลค่าของรายการมากกว่า
1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3%
ของ NTA แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า (NTA ณ 31 ธันวาคม 2561 = 432.25
ล้านบาท)
ซึ่ งต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
- ขนาดรายการ
: มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายไปเทียบกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ของ BTNC
ได้ค่าสูงสุ ด เท่ากับร้อยละ 2.70 ไม่เข้าข่ายต้องเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์การ
ได้มา หรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

........................................................
(นางประวรา เอครพานิช)
กรรมการผูจ้ ดั การ

