ที่ กบร. 032/2560
9 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ
จากัด (PMC) โดยซื้อหุ้นสามัญจานวน 627,000 หุ้น ในวงเงินไม่เกิน 93 ล้านบาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
12 ราย ทาให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PMC เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 19.10 เป็นร้อยละ 40.00 ซึ่งมีผลให้
PMC เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย

:
:

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
บุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จานวน 12 ราย

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

:

บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ PMC จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน 12
ราย จานวน 627,000 หุ้น ในวงเงินไม่เกิน 93 ล้านบาท

(4) วัตถุประสงค์ของการทารายการ

:

เพื่อเป็น Supply Chain ด้านการผลิต

(5) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว :
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา :
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา :

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
30,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จานวน 573,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.10
จานวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00*
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-2หมายเหตุ : * การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในครั้งนี้ ทาให้บริษัทฯ
มีบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2 แห่ง คือ
1. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด (PMC) จากการที่บริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 40.00
2. บริษัท ภัทยาลาพูน (PLC) จากการที่ PMC ถือหุ้น PLC
ในสัดส่วนร้อยละ 99.9965 จึงทาให้ PLC เป็นบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ
รายชื่อ
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชาระแล้ว
20,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น
ของ PMC
99.9965%

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากการเกิดรายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
(SPI)*
3. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
4. ผู้ถือหุน้ รายอื่น โดยแต่ละรายถือหุ้นไม่เกิน 10%
- จานวน 135 ราย
- จานวน 123 ราย
รวม

จานวนหุ้นและสัดส่วน จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
การถือหุ้นก่อนการทา ถือหุ้นหลังการทารายการ
รายการ
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
573,000
19.10
1,200,000
40.00
480,000
16.00
480,000
16.00
300,000

10.00

300,000

10.00

1,647,000
3,000,000

54.90
100.00

1,020,000
3,000,000

34.00
100.00

หมายเหตุ : * การเข้าลงทุนใน PMC จนทาให้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะมี SPI ซึ่งเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวกันจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันของทั้งสองบริษัท (SPI ถือหุ้นใน WACOAL
= 21.26%) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SPI เป็นบริษัท Holding Company ซึ่งมีความรู้
และความชานาญในด้านการลงทุน จะให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการลงทุนแก่บริษัทฯ
ได้เป็นอย่างดี
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-3มูลค่ารวมของรายการ
:
นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน :

สรุปข้อมูลงบการเงินที่สาคัญ

วงเงินไม่เกิน 93 ล้านบาท
กาหนดค่าตอบแทนตามราคาที่ต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย (โดยอ้างอิงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เท่ากับ 150.89 บาท ต่อหุน้ )

:
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้จากการขายและบริการ
กาไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558
2559
648.92
633.25
185.02
180.58
463.90
452.66
648.91
584.76
17.76
9.75

(6) แหล่งเงินทุนที่ใช้

:

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

(7) เงื่อนไขการชาระเงิน

:

ชาระเป็นเงินสดเต็มจานวนในคราวเดียว

(8) รายการที่เกี่ยวโยงกัน

:

ไม่เป็น

(9) การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ขนาดรายการ
:

ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
นัยสาคัญของบริษัทจดทะเบียน

(10) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
: ไม่มี
(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด (PMC) โดยซื้อหุ้นสามัญ
จานวน 627,000 บาท ในวงเงินรวมไม่เกิน 93 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PMC เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว และมีผลให้ PMC เป็นบริษัทร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็น Supply
Chain ด้านการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง
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-4(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
: - ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อานวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

