9 สิงหาคม 2561

เรื อง

รายการเกียวโยง

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โพสโค ไทยน๊ อคซ์ จํากัด (มหาชน) ครัง3 ที 3/2561 ประชุมเมือวันที 14
พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิ การเข้ าร่วมวงเงินกู้ยมื ร่วมกัน (“Cash Pooling”) ระหว่างบริ ษัทในกลุม่ โพสโค
(“รายการเกียวโยง”) ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาท มีรายละเอียดการเข้ าทํารายการดังนี 3
1.

วันทีทํารายการ

2.

คูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ อง

3.

ความสัมพันธ์ทีเกียวข้ อง

4.

ขนาดของรายการ

ภายหลังจากวันทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ
(ธนาคารมีการจัดทําระบบแล้ วเสร็ จ และเริ มใช้ ประมาณ 15 สิงหาคม
2561)
ผู้ให้ ก้ ู
บริ ษัท โพสโค-ไทยน๊ อคซ์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ก้ ู
บริ ษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท โพสโค โค้ ทเต้ ด สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
รายการดังกล่าวเป็ นการทํารายการกับบริ ษัทในกลุม่ POSCO ซึง
POSCO ถือเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ จึงเข้ า
ข่ายเป็ นการทํารายการทีเกียวโยงกัน ประเภทรายการให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที
เกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
Posco มีสดั ส่วนการถือหุ้น บริ ษัทในกลุม
่ ดังนี 3
บริ ษัท โพสโค-ไทยน๊ อคซ์ จํากัด (มหาชน)
84.78%
บริ ษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
88.57%
บริ ษัท โพสโค โค้ ทเต้ ด สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 100.00%
พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 ที
ตรวจสอบแล้ วจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ขนาดรายการ คือ น้ อย
กว่า 100 ล้ านบาท
(น้ อยกว่า 100 ล้ านบาท / 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ(ค่าตํา)
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ =สินทรัพย์รวม-สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-หนี 3สิน =

9,326,482,375

5.

วงเงินให้ ก้ ยู ืม

6.

อัตราดอกเบี 3ย
ประเภทการให้ ก้ ยู ืม
การเรี ยกเงินคืน และความเสียงทีจะเกิด
หนี 3สูญ

7.
8.

9.

วิธีการรับชําระดอกเบี 3ย

10.หลักประกัน
11.ธนาคารผู้ให้ บริ การ
12.เหตุผลและความจําเป็ น ทีบริ ษัทพิจารณา

ปล่อยกู้ให้ บุคคลเกียวโยง
13.ประโยชน์ทีบริ ษัทจะได้ รับนอกเหนือ

ดอกเบี 3ย
14.แหล่งเงินทุนของบริ ษัททีให้ ก้ ยู ม
ื
15.หลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจให้ ก้ ยู ืม
16.ความเห็นคณะกรรมการ และกรรมการ

บาท

สินทรัพย์รวม
= 13,505,777,818 บาท
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน =
17,400,714 บาท
หนี 3สิน
= 4,161,894,729 บาท
0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ =279,794,471.25 บาท
ดังนันบริ
3 ษัทฯ บริ ษัทจึงขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
ประเทศไทย
ไม่เกิน 100 ล้ านบาท (เงินต้ นรวมดอกเบี 3ย)
ซึงระยะเวลาการให้ ก้ ยู ืมเพือให้ เป็ นไปตามวงเงินข้ างต้ นประมาณ 3 ปี
เงินต้ น
95,000,000 บาท
ดอกเบี 3ย 1 ปี (อัตราดอกเบี 3ย 1.60% ต่อปี ) = 1,520,000 บาท
ดอกเบี 3ยระยะเวลา 3 ปี เป็ นจํานวนเงิน = 4,560,000 บาท
ดังนันเงิ
3 นต้ นรวมดอกเบี 3ย ระยะเวลา 3ปี = 99,560,000 บาท
1.60% ต่อปี
ประเภทเมือทวงถาม
บริ ษัทสามารถเรี ยกคืนได้ ทกุ วันเมือต้ องการ โดยดําเนินการผ่านระบบ
จัดการเงินของธนาคาร ได้ ทนั ที ซึงก็จะมีผลให้ ผ้ กู ้ จู ะเปลียนสถานะ
เป็ นลูกหนี 3เงินกู้ธนาคารประเภท เบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารแทน
และด้ วยระบบธนาคารทีมีการดึงเงินเข้ าบริ ษัทผู้ให้ ก้ ใู นทุกต้ นวัน
ดังนันจึ
3 งไม่มีความเสียงในการก่อให้ เกิดหนี 3สูญ
รับดอกเบี 3ยทุกเดือน
(ทุกวันที 26 ของเดือนหากตรงวันหยุดให้ เป็ นวันทําการถัดไป)
บริ ษัทผู้ก้ ู จะทําสัญญา Letter of Guarantee ให้ กบั บริษัทผู้ให้ ก้ ู
เพือประกันเงินกู้เต็มจํานวน
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

ได้ รับผลตอบแทนจากการบริ หารเงินสดเพิมขึ 3นสําหรับบริ ษัทผู้ให้ ก้ ู ซึง
มีเงินสดคงเหลือ ปั จจุบนั ดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ได้ ผลตอบแทน
อยูท่ ี 0.25-1.00%ต่อปี
สร้ างความสัมพันธ์ทีดีกบั บริษัทในกลุม่
บริ ษัทไม่มีการกู้ยืมเงิน เนืองจากมีเงินสดในมือเพียงพอ
เนืองจากมีบริ ษัทแม่เดียวกัน
มีความเห็นว่าบริษัทควรมีสญ
ั ญาคํ 3าประกันจากบริ ษัทผู้ก้ ู ซึงเป็ นการ

ตรวจสอบ
17.กรรมการทีมีสว่ นได้ เสีย

18.สาเหตุทีเปิ ดเผยหลังจากการอนุมตั ิ

ป้องกันความเสียงทีจะเกิดหนี 3สูญ
1. Mr. Kyung Hwa Song
2. Mr. Kyoung Jin Rhee

ซึงเป็ นผู้บริ หารจากบริษัท โพสโค จึงไม่มีสทิ ธิKในการออก
เสียงสําหรับวาระรายการเกียวโยงนี 3
เนืองจากรอความพร้ อมของทังสั
3 ญญาและระบบธนาคาร

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

เยาวพา โกเมนทักษิ ณ
เลขานุการบริ ษัท

