27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติ

อนุมตั ิให้ บริ ษัท ลงทุนก่อสร้ างคลังสินค้ า ที่โรงงานสระบุรี เพื่อเป็ นการรองรั บสินค้ าสาเร็ จรู ป ที่จะมีจานวนจัดเก็บเพิ่มขึน้
อัน เนื่องมาจากการปรับปรุ งสายการผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล - โรงงานสระบุรี จากกาลังการผลิต 240,000 ลบ.ม.ต่อปี เป็ น
360,000 ลบ.ม.ต่อปี
รายการดังกล่าวเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน
(รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ
เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป") ซึง่ เมื่อคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ มีขนาดรายการเป็ นมูลค่ารายการร้ อยละ 1.06 ซึง่ คานวณ
ด้ วยเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของสินทรั พย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษัท งวดสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ วของบริ ษัทฯ ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารายการสูงสุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการคานวณโดยใช้
เกณฑ์อื่น
ทังนี
้ ้เมื่อรวมกับรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนย้ อนหลัง 6 เดือน สรุ ปได้ ดงั นี ้
รายการ
1. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์
ลงทุนโครงการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ
2. บมจ. วนชัยกรุ๊ ปลงทุนก่อสร้ าง
คลังสินค้ า
มูลค่ารายการรวม

วันที่แจ้ งข่าว
SET
11 พ.ย. 59
27 ก.พ. 60

ขนาดรายการ (ร้ อยละ) เทียบกับ มูลค่าของ
สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม สาหรับงวด
2,200,000,000
ร้ อยละ 16.05 ณ 30 ก.ย.59
มูลค่า (บาท)

150,000,000

ร้ อยละ 1.06 ณ 31 ธ.ค. 59

2,350,000,000

ร้ อยละ 17.11

มูลค่ารายการรวม 2,350 ล้ านบาท เท่ากับร้ อยละ 17.11 ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึง่ มีขนาด
รายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน

-2บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดทาสารสนเทศเวียน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดของรายการมีดงั ต่อไปนี ้
1) วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

: ภายในปี 2560

2) คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

: บริ ษัทอยู่ในระหว่างดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้ าง

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท

: โครงการฯ ใหม่นี ้ ผู้รับเหมาดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริ ษัท , บริ ษัทย่อย
และบุคคลที่ เกี่ ยวโยง
จึงไม่เข้ าข่ายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทรายการ

: บริ ษัทฯ ลงทุนก่อสร้ างคลังสินค้ า (ส่วนขยาย) - โรงงานสระบุรี เงินลงทุน 150 ล้ านบาท
การลงทุนก่อสร้ างคลังสินค้ าดังกล่าว จะตังอยู
้ ่บนที่ดินของบริ ษัทในโรงงานสระบุรี
ด้ านหน้ าโรงงานผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล และโรงงานผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลปิ ดผิว จานวน
3 อาคารต่อเนื่องกัน รายละเอียดดังนี ้
อาคารที่ 1 ขนาด 60x150 ม.

9,000 ตารางเมตร

อาคารที่ 2 ขนาด 48x150 ม.

7,200 ตารางเมตร

อาคารที่ 3 ขนาด 60x150 ม.

9,000 ตารางเมตร

รวม พื ้นที่อาคาร
ขนาดของรายการ

25,200 ตารางเมตร

พร้ อมทาถนนโดยรอบอาคารคลังสินค้ า
: เป็ นการทารายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่ องการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไป") กล่าวคือ มีขนาดของรายการเท่ากับหรื อสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่า
กว่าร้ อยละ 50 โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่
ชาระให้ คิดเป็ นร้ อยละ 1.06 ของ สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษัท งวดสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันดังกล่าว มีจานวน 14,106.8
ล้ านบาท) ซึ่งตามประกาศดังกล่าว บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

-34)

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้ มา : การลงทุน ก่ อสร้ างคลังสิ นค้ า สามารถรองรั บการจัดเก็ บ สิน ค้ าส าเร็ จ รู ป ได้
ประมาณ 70,000 ลบ.ม.

5)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

: คาดว่าจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 150 ล้ านบาท

วิธีการชาระราคา

: การชาระเงิ นจะขึน้ อยู่กับข้ อตกลงกับคู่สัญญา ซึ่งจะแบ่งชาระเป็ นงวดตาม
ความคืบหน้ าของงานที่ทา โดยจะใช้ ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ 12 เดือน

6)

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ มา

: ประมาณ 150 ล้ านบาท เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ตามงบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ ตามราคาตลาดโดยทัว่ ไป ดังนี ้
- ค่าปรับปรุ งและถมที่ดิน

6 ล้ านบาท

- ค่าก่อสร้ างอาคารคลังสินค้ า 3 หลัง

126 ล้ านบาท

- ค่าทาถนน สาธารณูปโภค และอื่นๆ

18 ล้ านบาท

รวม งบประมาณลงทุน

150 ล้ านบาท

7) ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริ ษัทฯ

: ช่วยให้ การบริ หารจัดเก็บสินค้ าสาเร็ จรู ป มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น

8) แหล่งเงินทุน

: เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ 150 ล้ านบาท
(เงิ นกู้ยืมดังกล่าว คิดเป็ นอัตราส่วน 0.02 เท่า ของส่วนของผู้ถื อหุ้น ตาม
งบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และเมื่อ รวมกับ หนี ส้ ิน รวม
ตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.71 : 1)

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ :

อนุมตั ิ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า การลงทุน ก่อสร้ างคลังสินค้ า ที่ โรงงานสระบุรี ดังกล่าวข้ างต้ น
นัน้ มีความเหมาะสม เนื่องจากบริ ษัทฯ ปรับปรุ งสายการผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล ให้ มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการผลิตภัณฑ์ แผ่นปาร์ ติเกิ ล้ ทดแทนกาลังการผลิตแผ่นปาร์ ติเกิล้ ของกลุ่มบริ ษัทที่ ลดลง จากการปรั บ
สายการผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลเป็ นผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟของโรงงานสุราษฎร์ ธานี ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท , บริ ษัทย่อย
และผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมตั ิโดยไม่มีความเห็นที่ขดั แย้ งหรื อแตกต่าง
10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท และไม่มีกรรมการบริ ษัทท่านใดมี
ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

-411) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

: ไม่มี

12) ประมาณการทางการเงินในปี ปัจจุบนั

: ไม่มี

13) คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่เป็ นสาระสาคัญซึง่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ

: ไม่มี

14) ผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้
ทางตรงหรื อทางอ้ อมตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ระบุลกั ษณะของรายการหรื อผลประโยชน์ : ไม่มี
15) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีตอ่ สารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์)
กรรมการ

