ที่ ท. 10/2553
13 พฤษภาคม 2553
เรื่อง
เรียน

อนุมัตเิ งินลงทุนของบริษัทยอย การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และแจงเปลี่ยนแปลง
เลขานุการบริษัท
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติอนุมต
ั ด
ิ ังนี้
1. อนุมัตใิ ห S&J International (UK) Ltd. (บริษท
ั ยอย) ลงทุนใน S&J International
(China) Ltd. มีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ: ประมาณเดือนกันยายน 2553
2. คูส
 ญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวของ
ผูซื้อ
: S&J International (UK) Ltd. (บริษัทยอย)
ผูขาย : S&J International (China) Ltd.
3. รายละเอียดของการลงทุน
ชื่อบริษัท :
S&J International (China) Ltd.
สถานทีต
่ ั้ง :
กวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทธุรกิจ :
นําเขา-สงออก, ซือ
้ มา-ขายไป
ทุนจดทะเบียน:
แบงออกเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาทีต
่ ราไวหุนละ 1 หยวน (คิด
เปนเงินไทยโดยประมาณ 5 ลานบาท)
สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา : ไมมี
สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา : จํานวน 1,000,000 หุนเทากับ 100.0%
ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ซึ่งจะถือ
เปนบริษัทยอยของ S&J International
(UK) Ltd. (บริษัทยอย)
4. เกณฑในการกําหนดมูลคาสิง่ ตอบแทน :
ราคาซือ
้ เปนราคาตามมูลคาที่ตราไวในหุน และไมมีภาระผูกพันแตอยางใด
เนื่องจากยังไมไดประกอบกิจการ
5. วัตถุประสงคในการลงทุน : เปนการขยายการลงทุนในตางประเทศ
6. ขนาดของรายการ :
รายการตามที่ไดกลาวขางตน
ถือเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญทีเ่ ขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจด
ทะเบียน (โดยนับรวมรายการไดมาใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในชวงระยะเวลา 6 เดือน) เมือ
่
พิจารณาตามเกณฑสูงสุด คือ เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการ
คิดรวมเปน 0.17%
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมต
ั ิการลงทุนของ S&J International (UK) Co.,Ltd. ใน
S&J International (China) Co.,Ltd. เพื่อเปนการลงทุนในธุรกิจตอเนื่อง ทําให
บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนวัตถุดิบที่สามารถแขงขันได

-22. อนุมต
ั ิการทํารายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ดังนี้
2.1 อนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน: ซื้อที่ดินจากบมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ : ประมาณเดือนมิถุนายน 2553
2. คูสญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวของ
ผูขาย : บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง (SPI)
ผูซื้อ : บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส (S & J)
3. บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ :
บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
4. แหลงเงินทุนที่ใช : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา :
ที่ดินทีต
่ ําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 7 ไร
6. มูลคาสิ่งตอบแทน : ที่ดน
ิ 7 ไร ๆ ละ 6 ลานบาท เปนเงิน 42.0 ลานบาท
7. นโยบายในการกําหนดราคา : กําหนดราคาตามราคาตลาด โดยพิจารณาจาก
ทําเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใชประโยชนของทรัพยสินนั้น
8. วัตถุประสงคในการซื้อ : เปนการลงทุนเพือ
่ สรางอาคารใหเชา
9. กรรมการที่มีสว นไดเสียไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้ และไมไดออกเสียง :
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เปนกรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
เปนประธานกรรมการ บมจ. เอสแอนดเจฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให
อนุมัติการทํารายการเกี่ยวกับสินทรัพย ดวยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ โดยดูจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน
การใชงานทรัพยสินนั้น สะดวกตอการติดตอสือ
่ สาร
11. ขนาดของรายการ : รายการดังกลาวเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ซึ่งมีมล
ู คา
ของรายการมากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03%
แตนอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งตองขออนุมต
ั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทและเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไมตอ
 งขออนุมต
ั ิจากที่ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ รายการตามที่ไดกลาว
ขางตน
ยังถือเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนย
ั สําคัญทีเ่ ขาขายเปนการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียน
(โดยนับรวมรายการ
ไดมาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 6 เดือน) เมื่อพิจารณาตามเกณฑสูงสุด คือ
เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการคิดรวมเปน 12.55%
ซึ่งมี
ขนาดของรายการต่าํ กวา 15%

-32.2 อนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน : การขายทรัพยสินใหแกนายธีระศักดิ์ วิกต
ิ เศรษฐ
กรรมการผูจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ : ภายในพฤษภาคม 2553
2. คูสญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวของ
ผูขาย
: บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส (S & J)
ผูซื้อ
: นายธีระศักดิ์ วิกต
ิ เศรษฐ
3. บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ :
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ เปนกรรมการผูจัดการของบริษัท
4. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ : การขายรถยนต
5. รายละเอียดของสินทรัพยที่ขาย : รถยนตนั่งจํานวน 2 คัน ตามรายละเอียด ดังนี้
- รถยนตยี่หอ
 RANGE ROVER ทะเบียน 3ฬ-3364
(อายุการใชงาน 14 ป 4 เดือน)
310,900.00 บาท
- รถยนตยี่หอ BENZ E220 ทะเบียน วฮ-1951
(อายุการใชงาน 6 ป 7 เดือน)
1,192,332.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1,503,232.00 บาท
6. มูลคาสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะไดรับเงินจากการขายรถยนต 2 คัน เปนเงิน
1,503,232.00 บาท โดยพิจารณาจากราคาตลาด ลักษณะสภาพการใชงาน
7. กรรมการที่มีสว นไดเสียไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้ และไมไดออกเสียง :
- นายธีระศักดิ์
วิกต
ิ เศรษฐ
เปนกรรมการผูจัดการ
- นางจิตราภรณ
วิกต
ิ เศรษฐ
เปนคูส
 มรสและกรรมการบริษัท
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให
อนุมัติการทํารายการเกี่ยวกับสินทรัพย ดวยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
9. ขนาดของรายการ : รายการดังกลาวเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ซึ่งมีมล
ู คา
ของรายการมากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03%
แตนอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งตองขออนุมต
ั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทและเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไมตอ
 งขออนุมต
ั ิจากที่ประชุมผูถือหุน และไมเขาขาย เรื่อง หลักเกณฑใน
การทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัทจดทะเบียน
3.
มีมติเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท โดยไดแตงตัง้ นางสุกญ
ั ญา
กีรติประเสริฐ เปน
เลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และใหมผ
ี ลบังคับตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ เพื่อใชในการเผยแพรขอมูลตอไป
ขอแสดงความนับถือ

ฝายทะเบียนหุน
โทร. 0-2676-2727 ตอ 508, 510-516

(ดร.อัตถกร กลั่นความดี)
กรรมการรองผูจัดการ

