ที่ บง. 058 / 2559
10 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

อนุมตั ิการทารายการเกี่ยวโยงจาหน่ายที่ดิน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้จาหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 191773 ตาบลหนอง
ขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่รวม 1-1-51.8 ไร่ (551.8 ตารางวา) ให้กบั บริ ษทั สหชลผลพืช จากัด
ในราคาตารางวาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 13,795,000 บาท เนื่องจาก
นามาชาระหนี้สถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

ภายใน 90 วัน
หลังจากที่ประชุมกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ทารายการ

2) คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผู้ขาย
ลักษณะธุ รกิจ
ทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการ

ผู้ซื้อ
ลักษณะธุ รกิจ
ทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการ

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จากัด (มหาชน)
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย (Holding Company)
275.40 ล้านบาท หุน้ สามัญ 540 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.51 บาท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2. นายสมมาต ขุนเศษฐ
3. นายวิชิต ประยูรวิวฒั น์
4. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล
5. นายพยนต์ พันธ์ศรี
6. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
7. นายสุ จริ ต ปัจฉิมนันท์
8. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
9. นายสุ รัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
บริษัท สหชลผลพืช จากัด
ผลิตและส่ งออกผักดอง ขิงดอง แตงกวาดอง
ผลิตและส่ งออกเครื่ องดื่มชาชงสมุนไพร
60 ล้านบาท หุน้ สามัญ 600,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
2. นายสุ รัช พัฒนวงศ์ยนื ยง
3. นายสื บชัย ชุณห์สุทธิวฒั น์ 4. นางสาวรัตนา เธียรลิขิต
5. นายมงคล ณ สงขลา
6. นายพงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์
7. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
8. นางสุ กญั ญา กีรติประเสริ ฐ
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3) ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

จาหน่ายที่ดิน โฉนดเลขที่ 191773
ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จาหน่ายไป จาหน่ายที่ดิน โฉนดเลขที่ 191773
เนื้อที่รวม 1-1-51.8 ไร่ (551.8 ตารางวา)
5) มูลค่าที่ดินที่ประเมิน

ตารางวาละ 22,000 บาท
ราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ บริ ษทั โกร เอสทิเมชัน่ จากัด
วันที่ประเมิน 15 กุมภาพันธ์ 2559

6) มูลค่าที่ดินที่จาหน่าย

ตารางวาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 13,795,000.- บาท
(สิ บสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมในการโอน ผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ชาระเท่าๆกัน

7) วัตถุประสงค์ที่จาหน่าย

ชาระหนี้สถาบันการเงิน

8) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในรายการ
กรรมการ/ถือหุ้น ร่ วมกัน

บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

บจ.สหชลผลพืช

ประธานกรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ(พี่ชาย)
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ถือหุน้ ร้อยละ 18.91

ถือหุน้ ร้อยละ6.50

ถือหุน้ ร้อยละ 18.12

ถือหุน้ ร้อยละ8.67

5.บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

ถือหุน้ ร้อยละ 5.65

ถือหุน้ ร้อยละ24.78

6.บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

ถือหุน้ ร้อยละ 4.84

ถือหุน้ ร้อยละ4.00

1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2.นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
3.บมจ.ไอซี ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
4.บมจ. สหพัฒนพิบูล
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

กรรมการทีม่ ีส่วนได้ เสี ยไม่ เข้ าร่ วมประชุ มและงดออกเสี ยง : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ :
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าราคาที่เสนอขาย สู งกว่าราคา
ประเมิน และจะนาเงิ นที่ ได้ไปชาระหนี้ จึ งเป็ นการสมเหตุ สมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นเสี ย
ประโยชน์
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษัทที่มีค วามเห็นแตกต่ า งจากความเห็นของ
กรรมการบริษัท : - ไม่มี –
ลักษณะและมูลค่ าของรายการ :
รายการดังกล่ าวเข้าข่ายรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อบริ การ ซึ่ งมี
มูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ
NTA แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า (NTA 260 ล้านบาท x 3% = 7.82 ล้านบาท) ซึ่ งต้องขออนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี้ ยังถือเป็ นรายการจาหน่ายไป ซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งไม่มีรายการจาหน่ ายไปใดๆ เกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลา 6 เดือน เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ์สูงสุ ด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน 1.94% ซึ่ งมีขนาดรายการน้อยกว่า 15% จึงไม่ตอ้ งแจ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
* ข้อมูลงบการเงินระหว่างกาล ณ 30 กันยายน 2559 ที่ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาต ขุนเศษฐ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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