
 

1/7 

ท่ี THG 44/2564 

30 มิถุนายน 2564 

เร่ือง แจง้เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั ( มหาชน) (“THG”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง

ท่ี 5/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั ไทยเมดิคอลโกลฟ 

จาํกดั (“TMG”) จาํนวน 1,333,333 หุ้น เป็นมูลค่า 199,999,950 บาท (หน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้

พนัเกา้ร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4  ของทุนจดทะเบียน เพื่อขยายกิจการในธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีช่วย

สนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจหลกัให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑต์ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 ดงัน้ี 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกดิรายการ และคู่สัญญา 

วนัเดือนปีท่ีทาํรายการ คาดวา่จะชาํระเงิน และโอนหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 

ผูจ้ะซ้ือ : บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (“THG”)  ถือหุน้โดยกลุ่มครอบครัววนาสิน ร้อยละ 

ร้อยละ 17.01 ของจาํนวนหุน้ท่ีออก และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ผูจ้ะขาย : บจก. ราชธานีพฒันาการ (2014) (“RAJ”)   ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัววนาสิน ร้อยละ 

89.97 ของจาํนวนหุน้ท่ีออก และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ลกัษณะรายการ : เขา้ซ้ือหุ้นของ TMG จาํนวน 1,333,333 หุ้น เป็นมูลค่ารวม 199,999,950 บาท (คิด

เป็นร้อยละ 7.4 ของทุนจดทะเบียน) 

ความสัมพนัธ ์: กลุ่มครอบครัววนาสินเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ THG, RAJ และ TMG 

 

2. ลกัษณะของสินทรัพย์ บริการ 

ขอ้มูลทัว่ไปของ TMG:  

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : 21 สิงหาคม 2563 

ทุนจดทะเบียน : 1,800,000,000 บาท (หน่ึงพนัแปดร้อยลา้นบาท) 

ท่ีตั้งสาํนกังาน : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง : 363/1, 363/2 หมู่ 8 แขวงบางพระ เขตศรีราชา ชลบุรี 

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ: ผลิต จาํหน่าย นาํเขา้และส่งออก ถุงมือ ถุงมือยาง หรือถุงมือชนิดอ่ืน ๆ 

เพื่อทางการแพทย ์(จาํหน่ายทั้งในและต่างประเทศ) 

กรรมการ : 1. นายบุญ วนาสิน  

2. นายสุเมธ สุขพนัธ์โพธาราม   

3. นายมนตรี ปุณณมากุล  
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โครงสร้างผูถื้อหุ้นของ TMG :  รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนทํารายการ หลงัทํารายการ 

จํานวนหุ้น ร้อยละการถือ จํานวนหุ้น ร้อยละการถือ 

บจก. ราชธานีพฒันาการ (2014) ** 9,775,010 54.31 8,441,677 46.91 

บจก. โกลบอล เบสท ์อินเตอร์เทรด 4,500,000 25.00 4,500,000 25.00 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป - - 1,333,333 7.40 

นายบริพตัร วงคป์ระชุม 600,000 3.33 600,000 3.33 

บจก. ราชธานีบา้นและท่ีดิน 500,000 2.78 500,000 2.78 

นางจารุวรรณ วนาสิน 500,000 2.78 500,000 2.78 

นายทกัษพล พีระวฒันชาติ 350,000 1.94 350,000 1.94 

นายเลียงชยั ธงชยักลุฤทธ์ิ 350,000 1.94 350,000 1.94 

นายไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบญุ 350,000 1.94 350,000 1.94 

นายประสาน ลิ้มสุขวฒัน์ 350,000 1.94 350,000 1.94 

นางจิดาภา พุ่มพุฒ 200,000 1.11 200,000 1.11 

นายคิมคริสเตียน วา๊ซไฟท ์ 140,000 0.78 140,000 0.78 

นายธญัญ ์สุวฒันวิโรจน์ 120,000 0.67 120,000 0.67 

นางสาวทศพร ลิ้มวิริยะเลิศ 100,000 0.56 100,000 0.56 

นางดุษฎีพร กาญจนศภุวงศ ์ 60,000 0.33 60,000 0.33 

นางอนันา วงศช์ะอุ่ม 36,000 0.20 36,000 0.20 

นายบุญ วนาสิน 34,990 0.19 34,990 0.19 

นายภาณุ วงศช์ะอุ่ม 24,000 0.13 24,000 0.13 

รวมทุนจดทะเบียน 18,000,000 100.00 18,000,000 100.00 

หมายเหตุ: ** บจก. ราชธานีพฒันาการ (2014) มีครอบครัววนาสินเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 89.97  

 

งบการเงินของ TMG    

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: บาท) 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยร์วม 1,004,531,148 789,459,965 

หน้ีสินรวม 287,281,890 207,320,983 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 717,249,258 582,138,982 
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท) 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 

ตน้ทุนขายสินคา้ - - 

กาํไรขั้นตน้ (รายไดอ่ื้น-ดอกเบ้ียรับ) 55,205 22,910 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,893,391) (8,355,097) 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้ (22,838,186) (8,332,187) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 4,564,462 1,643,169 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (18,273,724) (6,689,018) 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (10.32) (8.61) 
หมายเหต:ุ ผลการดาํเนินงานของ TMG เป็นขาดทุน เพราะเร่ิมจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือ 21 สิงหาคม 2563 และอยู่ระหว่างติดตั้ง

เคร่ืองจกัร จึงยงัไม่มีการผลิตสินคา้ ทาํให้ยงัไม่มีรายได ้คาดว่าจะเร่ิมผลิตสินคา้ในไตรมาสท่ี 4 น้ี 

 

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ท่ีใช้กาํหนดมูลค่ารวมของรายการ   

 3.1 การคาํนวณมูลค่ารายการตามเกณฑร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 การลงทุนในหุ้นสามญัของ TMG เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรัพยแ์ละบริการ โดยใช้เกณฑ์

มูลค่าสูงสุดของส่ิงตอบแทน คือ ราคาซ้ือหุ้นสามญัของ TMG ซ่ึงกาํหนดราคาหุ้นละ 150 บาท โดยมีจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีจะซ้ือจาํนวน 1,333,333 หุน้ มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบั 199,999,950 บาท ซ่ึง THG จะชาํระส่ิงตอบ

แทนเป็นเงินสด โดยการกาํหนดราคาซ้ือหุน้สามญัของ TMG เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงกนัระหว่าง

ผูซ้ื้อและผูข้าย (เพิ่มเติมในความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั) 

ขนาดรายการสะสม 6 เดือนยอ้นหลงั จาํนวน 6,046,887 บาท 

 มูลค่ารวมในการทาํรายการเก่ียวโยงจึงเป็นเงิน 206,046,837 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของมูลค่าสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสุทธิของ THG โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมสาํหรับไตรมาสท่ี 1/2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึง

เป็นรายการเก่ียวโยงขนาดกลาง (มีมูลค่าสูงกวา่ร้อยละ 0.03 แต่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) 

ดาํเนินการโดยใหค้ณะกรรมการ THG เป็นผูอ้นุมติัรายการและเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

NTA* = สินทรัพยร์วม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – หน้ีสินรวม – ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

                        ณ วนัท่ี 31/3/2564 

สินทรัพยร์วม 20,225,856,790 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 223,405,696 

หน้ีสินรวม 12,096,065,443 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 427,989,538 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (98,311,853) 

NTA 7,576,707,966 
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3.2 การคาํนวณมูลค่ารายการตามเกณฑร์ายการไดม้าจาํหน่ายไป (คาํนวณจากงบการเงิน 31/3/2564) 

1) เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนัสุทธิ (NTA)  
 NTA – TMG 711,622,275 

 สัดส่วนการไดม้า ร้อยละ 7.4 

 NTA - THG 7,576,707,966  

 มูลค่า (ร้อยละ) 0.70                     

 

2) เกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน *เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่นาํเกณฑ์นีม้าคาํนวณ 

  

3) เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

 มูลค่ารายการ (รวมรายการสะสมไดม้า 6 เดือนยอ้นหลงั) 751,753,313 

 สินทรัพยร์วมของ THG 20,225,856,790 

 มูลค่า (ร้อยละ)                    3.72 
   

การดาํเนินการ - ขนาดรายการนอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ไม่ตอ้งดาํเนินการตามเกณฑไ์ดม้าจาํหน่ายไป 

ขนาดรายการสะสมไดม้า 6 เดือนยอ้นหลงั 551,753,313 บาท (สะสมช่วง 01/10/2563 – 31/3/2564) และไม่

มีการซ้ือท่ีเป็นสาระสาํคญัในช่วง 01/4/2564 – 30/6/2564 

การคาํนวณมูลค่ารายการไดม้าจากงบการเงินรวมประจาํไตรมาส 1/2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดย

พิจารณาเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนัสุทธิ (NTA) คิดเป็นร้อยละ 1.06 และตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนคิด

เป็นร้อยละ 3.72  ซ่ึงขนาดรายการนอ้ยกวา่ร้อยละ 15 การลงทุนดงักล่าวจึงไม่ตอ้งดาํเนินการตามเกณฑไ์ดม้าจาํหน่ายไป 

 

4. บุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัและลกัษณะความเกีย่วโยง 

 THG จะเขา้ซ้ือหุ้น TMG ร้อยละ 7.4 ในมูลค่า 199,999,950 บาท จาก RAJ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

เน่ืองจาก THG, RAJ และ TMG มีกรรมการ และผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนัคือ นายแพทยบ์ุญ วนาสิน 

และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักลุ่มครอบครัววนาสิน โดย 

• กลุ่มครอบครัววนาสินท่ีถือหุ้นใน THG ประกอบดว้ย 1. นายแพทยบ์ุญ วนาสิน 2. นางจารุวรรณ วนาสิน 3. 

นางณวรา วนาสิน 4. นางสาวนลิน วนาสิน 5. นายจอน วนาสิน และ 6. Global Health Investment Co., Ltd. ถือ

หุ้น THG รวมประมาณ ร้อยละ 17.01 ของจาํนวนหุ้นท่ีออก และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยขอ้มูลปิดสมุด

รายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และจากการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี 

แบบ 59-2 ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

• กลุ่มครอบครัววนาสินท่ีถือหุ้นใน RAJ ประกอบดว้ย 1. นายแพทยบ์ุญ วนาสิน 2. นางจารุวรรณ วนาสิน 3. 

นางณวรา วนาสิน 4. นายคิมคริสเตียน วา๊ซไฟท ์5. บจก. ราชธานีบา้นและท่ีดิน 6. บจก. ราชธานีแอสโซซิเอส   

และ 7. นายวงษภู์มิ วนาสิน รวมแลว้กลุ่มครอบครัววนาสินถือหุ้น TMG ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมร้อยละ 

89.97 ของจาํนวนหุน้ท่ีออก และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยขอ้มูลสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (แบบ บอจ.5) ณ 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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• กลุ่มครอบครัววนาสินท่ีถือหุ้นใน TMG ประกอบดว้ย 1. นายแพทยบ์ุญ วนาสิน 2. นางจารุวรรณ วนาสิน 3. 

นายคิมคริสเตียน ว๊าซไฟท ์4. บจก. ราชธานีพฒันาการ (2014) และ 5. บจก. ราชธานีบา้นและท่ีดิน รวมแลว้

กลุ่มครอบครัววนาสินถือหุ้น TMG ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน โดยขอ้มูล

สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2564  

 
 นิติบุคคลท่ีมีครอบครัววนาสินเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

 ครอบครัววนาสิน และญาติสนิท 

 

5. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัในการเข้าทํารายการท่ีเกีย่วโยงน้ัน 

 การเขา้ทาํรายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง THG, RAJ และ TMG ซ่ึงมีกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นใหญ่

เป็นบุคคลเดียวกันคือ นายแพทยบ์ุญ วนาสิน และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภท

สินทรัพยแ์ละบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

 เม่ือพิจารณาคาํนวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ในประกาศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ รายการ

ดงักล่าวมีขนาดของรายการท่ีเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนของ THG ตาม

รายงานงบการเงินรวมของ THG และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 THG จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํ

รายการจากคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 

TMG

บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014)
54.31%

นายบุญ วนาสิน
0.00%

บจก. โกลบอล เบสท ์อินเตอร์เทรด
25%

นางจารุวรรณ วนาสิน
40.8%

บจก. ราชธานีบ้านและที�ดิน
2.78%

นายจอน วนาสิน
31.75%

นางณวรา วนาสิน
20.0%

นางจารุวรรณ วนาสิน
2.78%

บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014)
35.38%

นายคิมคริสเตียน ว๊าซไฟท์
15.88%

นางจารุวรรณ วนาสิน
17.8%

นายคิมคริสเตียน ว๊าซไฟท์
0.78%

นางจารุวรรณ วนาสิน
1.50%

บจก. ราชธานีบ้านและที�ดิน
8.32%

นางณวรา วนาสิน
8.8%

นายบุญ วนาสิน
0.19%

นางสาวนลิน วนาสิน
18.27%

บจก. ราชธานีแอสโซซิเอส
4.57 (1.9)

นายคิมคริสเตียน ว๊าซไฟท์
8.4%

อื�น  ๆ(12 ราย)
14.16%

อื�น  ๆ(94 ราย)
13.1%

นายวงษ์ภูม ิวนาสิน
0.4%

นายวงษ์ภูม ิวนาสิน
6.5%

นางสาวจิดาภา พุ่มพุฒ
9.99%

นางสาวมาสฤด ีคณาพิทักษ์พงศ์
58.5%

นางกัลยา เลิศอัคฆากร
0.04%
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6. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าซ้ือสินทรัพย์ 

เงินกูธ้นาคารระยะยาว  

 

7. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั 

 THG, RAJ และ TMG มีกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันคือ นายแพทยบ์ุญ วนาสิน 

และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณารายการ นายแพทยบ์ุญ วนาสิน และ นางสาวนลิน 

วนาสิน จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในวาระน้ี  

 

8. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณากลัน่กรองและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเติบโตและทาํกาํไรของ TMG โดยคาํนึงถึงความเส่ียง ในการ

ลงทุนของ THG และความเส่ียงตลอดจนความเป็นไปได้ในการดาํเนินธุรกิจของ TMG แลว้ เห็นว่า แนวโน้ม

อุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะเติบโตต่อเน่ืองไปอีกอย่างนอ้ย 5 ปี เน่ืองจากความตอ้งการใช้

ถุงมือยางทัว่โลกเพิ่มขึ้น หลงัจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคหันมาให้

ความใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยมีตวัเลขจากสมาคมถุงมือยางประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทัว่โลกใช้

อา้งอิงระบุแนวโนม้ตลาดถุงมือยางโลกปี 2564 จะเติบโตถึงร้อยละ 15-20 ปริมาณ 420,000 ลา้นช้ิน จากปีก่อนท่ีมี

ปริมาณ 330,000 ลา้นช้ิน ซ่ึงประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกถุงมือยางเป็นอนัดับ 2 ของโลก ครองส่วนแบ่ง

ตลาดประมาณร้อยละ 18 หรือประมาณ 47,000 ลา้นช้ิน โดย TMG ตั้งเป้าหมายท่ีจะมีส่วนแบ่งตลาดถุงมือยางโลก

ร้อยละ 12 ภายใน 2 ปี  

คณะกรรมการบริษทั จึงเลง็เห็นวา่ การเขา้ลงทุนในธุรกิจถุงมือยางท่ีมีโอกาสเติบโตต่อเน่ืองอีกอยา่งนอ้ย 5 

ปีน้ี จะช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มให ้THG ได ้แมว้า่การลงทุนจะเขา้ข่ายการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกบั

บริษทัฯ แต่การลงทุนใน TMG จะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเกณฑก์ารลงทุนท่ีบริษทัฯ กาํหนด และการ

เขา้ลงทุนใน TMG จะเป็นการพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีช่วยสนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจโรงพยาบาลอนัเป็นธุรกิจ

หลกัของ THG ไดอี้กดว้ย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารได้ติดตามการดาํเนินงานของ TMG อย่างใกล้ชิด เพื่อ

พิจารณาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ ซ่ึง TMG มีผูจ้ดัการโรงงาน ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตถุงมือยางมากวา่ 

20 ปี ไดส้ร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ และอยู่ระหว่างติดตั้งเคร่ืองจกัร โดยจะสามารถผลิตถุงมือได ้18,560,000 

กล่อง/ปี และจะเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 4/2564 ซ่ึงขณะน้ีไดมี้คาํสั่งซ้ือเขา้มาเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ี TMG อยู่

ระหว่างพิจารณาหานักลงทุนเพื่อขยายกาํลงัการผลิตเพื่อให้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดของถุงมืองยางโลก

ร้อยละ 12 ตามเป้าท่ีตั้งไว ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จึงไดมี้มติอนุมติัใหซ้ื้อหุ้นสามญัของ TMG จาํนวน 

1,333,333 หุ้น เป็นมูลค่า 199,999,950 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีอาํนาจควบคุม 
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และไม่ส่งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการใน TMG โดยกาํหนดราคาซ้ือหุน้สามญัของ TMG ในราคาหุ้นละ 150.00 บาท 

(ราคาพาร์ 100 บาท/หุ้น) ซ่ึงเป็นการต่อรองราคาซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ความคุม้ค่าการลงทุนของบริษทั โดย

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณางบประมาณ

กระแสเงินสดของ TMG ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี โดยละเอียดแลว้ คาดว่าจะสามารถคืนทุนและเงินกูไ้ดภ้ายใน 3 

ปี ทั้งน้ี การซ้ือหุ้น TMG เน่ืองจากเล็งเห็นแลว้ว่า การท่ีทั้ง 2 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ และกรรมการเป็นบุคคล

เดียวกนั ทาํใหก้ลยทุธ์ในการทาํงานสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพือ่ใหส้นบัสนุนกนัในทางธุรกิจ เม่ือ

คาํนวณขนาดของรายการแลว้ เป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์นาดเล็ก ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติั

รายการได ้แต่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขนาดกลาง จึงตอ้งปฏิบติัภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 

9. ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 

               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(ดร. สุวดี พนัธุ์พานิช) 

เลขานุการบริษทั 


