
ที่  กบร.  017/2557 
 
 7   สิงหาคม  2557 
 
เร่ือง การใชสิทธซิื้อหุนเพิ่มทุนจากบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

     ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด  (มหาชน)   คร้ังที่ 2/2557  เม่ือ
วันที่  7 สิงหาคม  2557  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการใชสิทธซิื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพนส มารเกต็ติ้ง แอนด 
ดิสทริบิวชัน่ จํากดั  เปนหุนสามัญจํานวน 70,000 หุน จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) วัน  เดือน  ป ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม   2557 

 (2) คูกรณีท่ีเกี่ยวของ  
   ผูรับสิทธิ  : บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

  ผูสละสิทธ ิ  : บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
     บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
     (ทั้งสองบริษทัเปนบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกัน) 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกีย่วโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 
     : 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

(SPI) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ  
      2. บริษัทฯ และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล 

จํากัด (มหาชน) (ICC) มี SPI เปนผูถือหุนรายใหญ
รวมกัน  

 บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง    ถือหุน บมจ. ไทยวาโก   21.26% 
     ถือหุน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล 22.10% 
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   กรรมการบริษัทท่ีมสีวนไดเสยี :               
    ช่ือ-สกลุ          ตําแหนง  
  WACOAL                 SPI ICC 
  นายมนู      ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการ กรรมการ                 กรรมการ  
  นายธรรมรัตน   โชควัฒนา  กรรมการ         -           กรรมการ  
  นายกฤช    ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ               -   

 (4)  รายละเอียดของรายการ 
   ลักษณะรายการ : ใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด 

ดิสทริบิวชั่น จํากัด จํานวน 70,000 หุน จาก บริษัท 
สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ที่ไดสสะสิทธิการลงทุนในหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแก
บริษัทฯ   

   มูลคารวมของรายการท่ีใชสิทธิ : 7,000,000 บาท 
      เปนหุนสามัญ 70,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท 
   สัดสวนการถือหุน : 7.00% ของทุนจดทะเบียน 
   แหลงเงินทุนท่ีใช : เงินทนุหมุนเวียนของบริษทัฯ 
   มูลเหตุของการทํารายการ : เพื่อเปนการลงทนุในธุรกจิทีเ่ปน Supply Chain ของ

บริษทัฯ ในดานชองทางการจัดจําหนาย โดยบริษัท 
เพนส มารเกต็ติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด เปนหนึ่ง
ในผูจดัจาํหนายสินคาของบริษทัฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
   ประเภทรายการ : รายการเกีย่วกับสินทรัพยหรือบริการ 
   ขนาดรายการ  : เขาขายเปนรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 21/2551  เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่ 
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      เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ

บริการ  ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา 1 ลานบาท แต
นอยกวา 20 ลานบาท หรือ มากกวา 0.03% แตนอย
กวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ทั้งนี้ 
0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2557 ประมาณ 1.53 ลานบาท และ 3% ของ NTA 
ประมาณ 153.16 ลานบาท ดังนั้นขนาดของรายการ
ขางตน จึงตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

(6)   การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
  ขนาดรายการ : ไมเขาขายหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยที่มีนัยสําคัญของบริษทัจดทะเบียน 

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : 
 เหน็ควรอนุมัตใิชสิทธซิื้อหุนเพิ่มทุน บริษทั เพนส มารเกต็ติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จาํกดั เปนหุน
สามัญจํานวน  70,000  หุน  เปนเงนิ  7,000,000  บาท  จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบคุคลทีเ่กี่ยวกันโยงกัน เพื่อเปนการลงทนุ
ในธุรกจิทีเ่ปน Supply Chain ของบริษัทฯ ในดานชองทางการจัดจําหนาย  ซึ่งชวยเสริมสรางความเขมแข็งและ
ศักยภาพในการดําเนินธรุกจิ  
 (8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกตางจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท        :     - ไมมี -  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายบญุดี  อํานวยสกุล) 
 กรรมการผูจัดการ 


