ที่ กบร. 016/2561
19 กันยายน 2561
เรื่อง การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อ
สินทรัพย์จาก บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ภายในวงเงิน 18,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนตุลาคม 2561

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ

:

ผู้ขาย

:

บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จากัด
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และลักษณะความสัมพันธ์
: ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัท เอ็กแซ็ค คิว จากัด โดยถือหุ้น 18.91%
รายชื่อกรรมการ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ตาแหน่ง
บมจ. ไทยวาโก้
กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร

บจก. เอ็กแซ็ค คิว
กรรมการผู้อานวยการ และรองประธานกรรมการ
บริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC)
ซึ่ง ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. แพน
เอเซียฟุตแวร์ (PAF) (18.91%) และ PAF ถือหุ้น
บจก. เอ็กแซ็ค คิว จานวน 99.98%
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-2(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

:

การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

(5) วัตถุประสงค์ของการทารายการ

:

เพื่อเป็นการลงทุนใน Supply Chain ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ

(6) รายละเอียดของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา

:

รายละเอียดของสินทรัพย์*
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับย้อมผ้า
จานวน 35 รายการ
2. ระบบสาธารณูปโภคและระบบงานอื่น
จานวน 7 รายการ
3. ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่น
จานวน 4 รายการ
รวม

มูลค่ารวมของสินทรัพย์
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
11,237,000 บาท
4,418,000 บาท
912,000 บาท
16,567,000 บาท

หมายเหตุ : * สินทรัพย์ที่ได้มานอกเหนือจาก 3 ประเภทข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ที่ประกอบกิจการย้อมผ้า เส้นด้าย และหนังเทียม ซึ่งจาเป็นต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน :
- เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับย้อมผ้า
- ระบบสาธารณูปโภคและระบบงานอื่น
- ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่น
เงื่อนไขการชาระเงิน

:

กาหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและ
การเจรจาต่อรอง
กาหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและ
การเจรจาต่อรอง
กาหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและ
การเจรจาต่อรอง
ชาระเงินภายใน 30 วัน หลังจากการส่งมอบสินทรัพย์
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-3(7) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
: รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ขนาดรายการ
: ภายในวงเงิน 18,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพ ย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1
ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่
น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้
0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประมาณ 1.68 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 168.28
ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(8) การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ขนาดรายการ
:

ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
นัยสาคัญของบริษัทจดทะเบียน

(9) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมัติให้บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
สาหรับย้อมผ้า ระบบสาธารณูปโภคและระบบงานอื่น ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งรับโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ภายในวงเงิน 18,000,000 บาท จากบริษัท เอ็กแซ็ค คิว จากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงทุนใน ใน Supply Chain ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
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-4(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
: - ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อานวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

