
 

ที่  ลก.  022/2563 
 

 10   พฤศจิกายน  2563 
 

เรื่อง การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 1,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.48 บาท เป็นจ านวนเงิน  12,576,000 บาท ให้กับ บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  โดยการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม  2563 

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

 ผู้ซื้อ  : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
     ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
  และลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 23.06% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ขายหุ้นสามัญ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) 
ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง 
เปน็บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จ านวน  1,200,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 10.48* บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,576,000 บาท 
หมายเหตุ  : *           เป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน โดยใช้ราคาเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง (Volume-Weighted 
Average Price : VWAP) 12 เดือน (ต้ังแต่ 
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    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2563) 

(5)   วัตถุประสงค์ของการท ารายการ : เพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
และได้รับก าไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)   

(6)   รายละเอียดของหลักทรัพย์ท่ีจ าหน่ายไป 
 ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)   
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากผ้าไม่ทอ (Non-Woven 

Fabric) 
 ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว : 108,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1  บาท 
 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจ าหน่ายไป : จ านวน  19,598,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.15 

สัดส่วนการถือหุ้นหลังจ าหน่ายไป : จ านวน  18,398,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.04 
 มูลค่ารวมของรายการ : 12,576,000 บาท 

(7)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
 ขนาดรายการ : 12,576,000 บาท 
    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 30 มถิุนายน 2563
ประมาณ 1.73 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 172.53
ล้านบาท  ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
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 (8) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี

นัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน 

 (9) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
1. นายมนู  ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ   กรรมการบรหิาร 
2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : 
 เห็นควรอนุมัติการขายหุ้นสามัญบางส่วนของ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 1,200,000 
หุ้น  ในราคาหุ้นละ 10.48 บาท เป็นจ านวนเงิน 12,576,000 บาท ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวกันโยงกันของบริษัทฯ โดยการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อ
ลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และได้รับก าไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) 
รวมทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่บริษัทฯ ยังถือหุ้น
สามัญ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)  คงเหลือจ านวน 18,398,850 หุ้น  

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

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 


