
ที่  กบร.  020/2558 
 

 10   สิงหาคม  2558 
 

เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558  เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด จ านวน 5,090 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 621.59 บาท (มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เป็นจ านวนเงิน  
3,163,893.10 บาท จาก บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

(1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกันยายน  2558 

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

 ผู้ขาย  : บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด 
     ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ 
   : มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ร่วมกัน 

 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ 21.26% 
   ถือหุ้น บจก. เอราวัณสิ่งทอ 16.04% 

 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย :               

 ชื่อ-สกุล         ต าแหน่ง  
  บมจ. ไทยวาโก้               บจก. เอราวัณสิ่งทอ 
 นายมนู      ลีลานุวัฒน์  ประธานกรรมการ  กรรมการท่ีปรึกษา 
 นายอ านวย     บ ารุงวงศ์ทอง  กรรมการ   กรรมการผู้จัดการ  
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(4)   รายละเอียดของรายการ 
 ลักษณะรายการ : ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด จาก บริษัท เอราวัณสิ่งทอ 

จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   
 มูลค่ารวมของรายการ : 3,163,893.10 บาท 
  เป็นหุ้นสามัญ  5,090 หุ้น ราคาหุ้นละ 621.59  บาท 
 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : จ านวน  32,910 หุ้น คิดเป็น 16.46% ของทุนที่ออกและเรียก

ช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา : จ านวน  38,000 หุ้น คิดเป็น 19.00% ของทุนที่ออกและเรียก

ช าระแล้ว 
 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
 มูลเหตุของการท ารายการ : เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการท่ีเป็น Supply Chain ด้าน

สิ่งทอของบริษัทฯ และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

(5)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
 ขนาดรายการ : เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 
ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่
น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 
0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
ประมาณ 1.55 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 155.34 
ล้านบาท  ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
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(6)   การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี

นัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน 

(7) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : 
 เห็นควรอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด จ านวน  5,090   หุ้น  ในราคาหุ้นละ  621.59  บาท  
เป็นจ านวนเงิน  3,163,893.10 บาท จาก บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวกันโยงกันของบริษัทฯ 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้านสิ่งทอของบริษัทฯ และได้รับผลตอบแทนในรูป
ของเงินปันผล 

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท        :     - ไม่มี -                                                                                                    

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 


