ที่

SET-2020-004
วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง
เรียน

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. โครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
2. สารสนเทศที่เกี่ยวโยงกัน - การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สารสนเทศที่เกี่ยวโยงกัน - การซือ้ หุน้ ของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด จากนางสาวกาญจนา
พงศ์พฒ
ั นะเดชา โดยบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด
4. สารสนเทศที่เกี่ยวโยงกัน - การซือ้ หุน้ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาว
กาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา โดยบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่นั จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติสรุ ปได้ดงั นี ้ ดังนี ้
1. การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด (“KTMS”) (ซึง่ มีฐานะเป็ นบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 70.0) ด้วยการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 40,000,000 บาท จานวน 15,431,700 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 154,317 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เป็ น 55,431,700 บาท เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสาหรับการประกอบธุรกิจของ KTMS
ทัง้ นี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการซือ้ หุน้ เพิ่มทุน จานวน 148,626 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
119.43 บาท (ซึง่ เป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ KTMS) รวมเป็ นเงิน
จานวน 17,750,403.18 บาท แบ่งเป็ นการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสิทธิจานวน 108,022 หุน้ และเป็ นการซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ส่วนเกินกว่าสิทธิ จานวน 40,604 หุน้
จากการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว จะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทใน KTMS เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 70.0
เป็ นร้อยละ 77.3 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุน้ ของ KTMS ดังนี ้
ผู้ถอื หุน้
FVC
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวม

ก่อนการเพิม่ ทุน
จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ)
280,000
70.0
120,000
30.0
400,000
100.0
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หลังการเพิม่ ทุน
จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ)
428,626
77.3
125,691
22.7
554,317
100.0

ทัง้ นี ้ การทารายการดังกล่าวไม่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการ เฉพาะ
รายการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนส่วนที่เกินกว่าสิทธิไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อ มูลตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ มีนัยสาคัญ ที่ เข้าข่ ายเป็ น การได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการ
ได้มาหรือจาหน่ายไป”) และเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้า
ทารายการครัง้ นี ้ ทาให้มีขนาดรวมรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.78 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อ
ขนาดรายการรวมสูงสุดมีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนัน้ ฝ่ ายจัดการจึงดาเนินการได้ เนื่องจากขนาดของรายการ
ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
2. การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จากัด (“IRV”) (ซึ่งมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุน้ อยู่รอ้ ยละ 100.0) เพื่อจัดโครงสร้างของการประกอบธุรกิจในอนาคตให้ชดั เจนยิ่งขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมตั ิการขายหุน้ ที่ถือใน IRV จานวน 249,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 100.0 ของหุน้ ทัง้ หมดของ IRV
ให้แก่ KTMS ในราคาหุน้ ละ 62.85 บาท (ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ของ IRV) รวมเป็ นเงินจานวน 15,712,374.30 บาท
การถือหุน้ ใน IRV ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุน้
FVC
KTMS
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวม

ก่อนการปรับโครงสร้าง
จานวน (หุน้ )
สัดส่วน (ร้อยละ)
249,998
100.0
2
0.0
250,000
100.0

หลังการปรับโครงสร้าง
จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ)
249,998
100.0
2
0.0
250,000
100.0

ทัง้ นี ้ ขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ หุน้ IRV มีขนาดเท่ากับร้อยละ 3.93 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตน
สุทธิ และเมื่อนับรวมขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี เกิ ดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 4.17 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ ทัง้ นี ้ ไม่ได้คานวณเกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน เนื่องจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนติดลบ
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3. การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด (“MV”) (ซึ่งมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุน้ อยู่รอ้ ยละ 75.0) เพื่อจัดโครงสร้างของการประกอบธุรกิจในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมตั ิการขายหุน้ ที่ถือใน MV จานวน 75,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 75.0 ของหุน้ ทัง้ หมดของ MV ให้แก่
KTMS ในราคาหุน้ ละ 27.20 บาท (ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ
MV) รวมเป็ นเงินจานวน 2,040,000 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการขายหุน้ ใน MV ของนางสาว
กาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา จานวน 14,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.0 ของหุน้ ทัง้ หมดของ MV ในราคาหุน้ ละ 27.20
บาท รวมเป็ นเงินจานวน 407,945.60 บาท ให้แก่ KTMS เพื่อเป็ นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) เนื่องจากนางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา ซึ่งเป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริษัทได้ถือหุน้ ในบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนเกินร้อยละ 10.0 จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
ประกาศ ทจ.39/2559 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 2 และ 3
การถือหุน้ ใน MV ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี ้
ก่อนการปรับโครงสร้าง
หลังการปรับโครงสร้าง
ผู้ถอื หุน้
จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ) จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ)
FVC
75,000
75.0
KTMS
99,998
100.0
นางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา
14,999
15.0
1
0.0
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
10,001
10.0
1
0.0
รวม
100,000
100.0
100,000
100.0
ทัง้ นี ้ ขนาดรายการได้มาซึง่ หุน้ MV จานวน 24,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.0 ของหุน้ ทัง้ หมดของ MV ใน
ราคาหุน้ ละ 27.20 บาท จาก (1) นางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา จานวน 14,998 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 15.0 ของหุน้
ทัง้ หมดของ MV) และ (2) ผูถ้ ือหุน้ อื่น จานวน 10,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ของหุน้ ทัง้ หมดของ MV) โดยมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.17 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ และเท่ากับร้อยละ 0.09 ตามเกณฑ์มลู ค่า
รวมของสิ่งตอบแทน ทัง้ นี ้ ไม่ได้คานวณเกณฑ์กาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน เนื่องจากกาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนติดลบ
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมตั ิการซือ้ หุน้ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาว
กาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จานวน 55,000 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 9.9 ของหุน้ ทัง้ หมดของ KTMS ในราคาหุน้ ละ 119.43 (ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ KTMS) รวมเป็ นเงินจานวน 6,568,650.00 บาท เนื่องจากนางสาว
กาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทได้ถือหุน้ ในบริษัท
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ย่อยของบริษัทในสัดส่วนเกินร้อยละ 10.0 ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ.39/2559
โดยจากการซือ้ หุน้ ดังกล่าว จะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทใน KTMS เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 77.3 เป็ นร้อยละ
87.3 และนางสาวกาญจนา พงษ์พฒ
ั นะเดชามีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน KTMS ลดลงจากร้อยละ 18.7 เป็ นร้อยละ 8.7
ซึง่ เป็ นไปตามที่เกณฑ์กาหนด โดยการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี ้ บริษัทจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 1 เมษายน 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 2 และ 4
การถือหุน้ ใน KTMS ก่อนและหลังการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุน้
FVC
นางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวม

ก่อนการซือ้ หุ้น
จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ)
428,626
77.3
103,411
18.7
22,280
4.0
554,317
100.0

หลังการซือ้ หุน้
จานวน (หุน้ ) สัดส่วน (ร้อยละ)
483,626
87.3
48,411
8.7
22,280
4.0
554,317
100.0

ทัง้ นี ้ ขนาดรายการได้มาซึ่งหุน้ KTMS จานวน 55,000 หุน้ จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา มี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.20 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ และเท่ากับร้อยละ 0.85 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทัง้ นี ้ ไม่ได้คานวณเกณฑ์กาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน เนื่ องจากกาไรสุทธิ จากการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนติดลบ
โดยสรุ ปขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ขอ้ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 รวมมีขนาดเท่ากับร้อยละ 2.26 ตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ และเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิ ดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 8.72 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทัง้ นี ้ ไม่ได้คานวณเกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน เนื่องจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนติดลบ
ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและ
ไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระนี ้ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อยก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง
ทุนและการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1
5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้ ของ
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา จานวน 55,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
119.43 บาท (ซึง่ เป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ของ KTMS รวมเป็ นเงิน
จานวน 6,568,650.00 บาท เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ.39/2559 โดยจากการซือ้ หุน้ ดังกล่าว จะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทใน KTMS เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 77.3
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เป็ นร้อยละ 87.3 และนางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชามีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน KTMS ลดลงจากร้อยละ 18.7 เป็ น
ร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็ นไปตามที่เกณฑ์กาหนด โดยการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี ้ บริษัทจะดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
6. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
โทร.02-518-2722 ต่อ 649
โทรสาร 02-518-2723
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1.

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ก่อนปรับโครงสร้าง

หลังปรับโครงสร้าง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

สารสนเทศทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เรื่อง การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบการเข้าซือ้ หุน้ ในบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด ของบริษัท เคที เมดิคอล
เซอร์วิส จ ากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา และมีมติอนุมัติ ให้บริษัทซือ้ หุน้ ในบริษัท เคที เมดิคอล
เซอร์วิส จากัด จากนางสาวกาญจนา พงษ์พฒ
ั นะเดชา เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
โดยนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา เป็ นคู่สมรสของดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รอ้ ยละ 18.39
ของบริษัทและดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท
รายการดังกล่าวถือว่าเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. รายการซือ้ หุน้ ของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด จานวน 14,998 หุน้ จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา
โดยบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด ในราคาหุน้ ละ 27.20 บาท (ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ MV) มีมลู ค่ารวม 407,945.60 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.10 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (จานวน 394,396,525 บาท)
2. รายการซือ้ หุน้ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จานวน 55,000 หุน้ จากนางสาวกาญจนา พงษ์พฒ
ั นะ
เดชา ในราคาหุน้ ละ 119.43 บาท (ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ของ KTMS) มีมลู ค่ารวม 6,568,650 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (จานวน 394,396,525 บาท)
ทัง้ นี ้ มูลค่ารวมของรายการการซือ้ หุน้ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์
พัฒนะเดชา โดยบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด (มหาชน) และการซือ้ หุน้ ของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด จากนางสาว
กาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา โดยบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.77 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ
รายการทัง้ สองรายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ี
มีตัวตนสุท ธิ ของบริ ษัท ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ
เปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ ย วกับ การเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย รายละเอีย ด
สารสนเทศที่เกี่ยวโยงกันตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 3 และ 4
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3

สารสนเทศทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เรื่อง การซือ้ หุน้ ของบริษัท เมดิคอล วิช่นั จากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา
โดยบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2563 มีมติเห็ นชอบการซือ้ หุน้ ในบริษัท เมดิคอล วิ ช่ ัน จ ากัด (บริษัทย่อยของบริ ษัท ) จากนางสาว
กาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
1. วัน เดือน ปี ทีต่ กลงเข้าทารายการ :

จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ ือ้ หุน้
ผูข้ ายหุน้

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด
(มหาชน)
นางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา คูส่ มรสของดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่รอ้ ยละ 18.39 ของบริษัทและดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัดจะเข้าซือ้ หุ้นของบริษัท เมดิคอล วิ ช่ ัน จากัด จากนางสาวกาญจนา
พงศ์พฒ
ั นะเดชา จานวน 14,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.00 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด ใน
ราคาหุน้ ละ 27.20 บาท รวมเป็ นมูลค่า 407,945.60 บาท โดยการทารายการเป็ นไปเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจให้
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากนางสาวกาญจนา พงศ์
พัฒนะเดชา ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทได้ถือหุน้ ในบริษัทย่อยของบริษัท
ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10.0 ซึง่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ.39/2559
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา
หุน้ สามัญของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจาหน่าย และติดตัง้ อุปกรณ์ระบบท่อลมรับ -ส่ง
สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยาอัตโนมัติ จานวน 14,998 หุน้ ราคาหุน้ ละ 27.20 บาท ราคาที่ซือ้ ขายเป็ นราคา
ตามมูลค่าทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด

หน้า 8/11

สรุ ปฐานะการเงินของบริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่า (บาท)
25,390,781.70
22,670,829.42
2,719,952.28
10,000,000.00
100.00

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ที่เรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
5. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
กระแสเงินสดภายในของบริษัท
6. วันเดือนปี ทีจ่ ะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
6. หลักเกณฑ์การกาหนดมูลค่าและมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการเป็ นจานวนเงิน 407,945.60 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตน
สุทธิของบริษัท (จานวน 394,396,525 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การคานวณสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset : NTA)
NTA* = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนีส้ ินรวม –ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
= 772,518,263 – 1,145,709 – 361,952,014 – 15,024,015
= 394,396,525 บาท
หมายเหตุ * ตัวเลขตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบการซือ้ หุน้ ในบริษัท เมดิคอล วิช่ ัน จากัด (บริษัทย่อยของบริษัท ) จาก
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒ นะเดชา ของบริ ษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด (บริษัทย่อยของบริ ษัท) จานวน
14,998 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 27.20 บาท เป็ นจานวนเงิน 407,945.60 บาท เนื่องจากเป็ นการทารายการเพื่อขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยราคาหุน้ ที่ซือ้ ขายถือว่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ MV
8. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัททีแ่ ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

รายละเอียดสารสนเทศทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เรื่อง การซือ้ หุน้ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา
โดยบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ัน จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17
มีน าคม 2563 มีมติอนุมัติใ ห้บ ริ ษัท ซื อ้ หุ้น ของบริ ษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด จากนางสาวกาญจนา
พงศ์พฒ
ั นะเดชา
1. วัน เดือน ปี ทีต่ กลงเข้าทารายการ :

จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ ือ้ หุน้
ผูข้ ายหุน้

บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่นั จากัด (มหาชน)
นางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา คูส่ มรสของดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รอ้ ยละ
18.39 ของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่นั จากัด (มหาชน) และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทจะเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชา จานวน
55,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.92 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด ราคาหุน้ ละ 119.43 บาท
รวมเป็ นมูลค่า 6,568,650 บาท โดยการทารายการเป็ นไปเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
หุน้ สามัญของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการทางแพทย์ดา้ นไตเทียม จานวน
55,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 119.43 บาท ราคาที่ซือ้ ขายเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด
สรุ ปฐานะการเงินของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ที่เรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

มูลค่า (บาท)
151,743,733.98
103,972,288.46
47,771,445.52
40,000,000.00
100.00
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5. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
กระแสเงินสดภายในของบริษัท
6. วันเดือนปี ทีจ่ ะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
7. หลักเกณฑ์การกาหนดมูลค่าและมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการเป็ นจานวนเงิน 6,568,650 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัท (จานวน 394,396,525 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การคานวณสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset : NTA)
NTA* =
สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนีส้ ินรวม –ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
=
772,518,263 – 1,145,709 –361,952,014 – 15,024,015
=
394,396,525 บาท
หมายเหตุ * ตัวเลขตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทัง้ นี ้ ขนาดรายการรวมของรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและนางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะเดชาซึ่งเป็ น
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิ ดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่ มีการตกลงเข้าทา
รายการครัง้ นี ้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรอนุมตั ิการให้บริษัทซือ้ หุน้ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พฒ
ั นะ
เดชา จานวน 55,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 119.43 บาท เป็ นจานวนเงิน 6,568,650 บาท เนื่องจากเป็ นการทา
รายการเพื่ อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยราคาหุน้ ที่ซือ้ ขายถื อว่ามีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ KTMS
9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัททีแ่ ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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