บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
ที่ สป 5/2563
23 มีนาคม 2563
เรือ่ ง รายงานการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ใน “ บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด”
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 6/2563
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ชัยวัฒนา กรีน จํากัด (“CWTG”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั
ฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ครัง้ นี้ บริษทั ประสงค์เข้าลงทุนเพิม่ เติมในบริษทั บลู โซลาร์
ฟาร์ม 3 จํากัด (“BSF3”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเดิม CWTG มีการเข้า
ลงทุนใน BSF3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยบริษทั จะเข้าซือ้ หุน้ เพิม่ จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวน 132,000 หุน้ ในราคาพาร์ 100
บาท คิดเป็ นเงิน 13,200,000 บาท ส่งผลให้ CWTG จะถือหุน้ ใน BSF3 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 โดย CWTG คาดว่าจะ
ชําระค่าหุน้ ภายใน 1 ปี โดยมีรายละเอียดการเข้าลงทุนในครัง้ นี้เพิม่ เติม ดังนี้
กําหนดการเข้าทํารายการ

:

ผูจ้ องซื้อ / ผูซ้ ื้อ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ / ผูข้ าย
ลักษณะรายการ

:
:
:

วัตถุประสงค์

:

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

:

CWTG คาดว่าจะเข้าทําสัญญาซือ้ ขายหุน้ และดําเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน เมษายน 2563
บริษทั ชัยวัฒนา กรีน จํากัด
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม จํากัด (“ผูข้ าย”)
เข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัดเพิม่ เติม
จํานวน 132,000 หุน้ คิดเป็ นเงิน 13,200,000 บาท โดยภายหลังจาก
ธุรกรรม เสร็จสมบูรณ์ CWTG จะถือหุน้ ใน BSF3 คิดเป็ นประมาณร้อยละ
60 ของ หุน้ ทีอ่ อกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมด
เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในกิจการพลังงาน และเพื่อเป็ นทางเลือกในการเพิม่
รายได้ให้บริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์และผูข้ าย ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์
ในการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้ม ี
การแก้ไขเพิม่ เติม)

การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นการทํารายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ยั ยะสําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรือจําหน่ายไป ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรือ่ งได้มาหรือจําหน่ายไป) เมือ่ รวมกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของ
Chai Watana Tannery Group Public Co.,ltd.

หน้ า 1 จาก 2

176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang , Samutprakarn 10280,Thailand.
Office Phraeksa : 420/1 Moo 6, Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 .Thailand.
Tel : + 66(0) 2 703 7880-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
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บริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.98 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ ซึง่ เป็ นเกณฑ์มลู ค่า
รวมสิง่ ตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึง่ มีมลู ค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ อ้ งจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

.........................................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูพ้ มิ พ์ / ผูท้ าน.........................
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