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30 พฤษภาคม 2562
เรื่อง รายการเกีย่ วโยงกันในการซือ้ สินทรัพย์บริษทั ย่อย 2 บริษทั
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) รับแจ้งขายสินทรัพย์ของบริษทั ย่อย 2 แห่ง โดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จากัด ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ที
เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย ) ซือ้ ทรัพย์สนิ ส่วนงานบรรจุผลิตภัณฑ์จากบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
(บริษทั ย่อย ) ซึง่ เป็ นรายการเกีย่ วโยงกันโดยมีกรรมการร่วมกันทัง้ 2 บริษทั โดยมีรายละเอียดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่ทำรำยกำร : ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรมการ
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูซ้ อ้ื
: บริษท
ั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติก์ จากัด (บริษทั ย่อย)
โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คิดเป็ น 85.90 %
ผูข้ าย
: บริษท
ั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (บริษทั ย่อย)
โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คิดเป็ น 97.48 %
2. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
:
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด จะจำหน่ ำยทรัพย์สนิ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทเ่ี กีย่ วข้องในส่วนงำนบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ เช่นกำรผลิตขวดและฝำพลำสติก ให้กบั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โดยมีมูลค่ำสิง่ ตอบแทนรวมทัง้ สิน้
54,000,0000 บำท (ห้ำสิบสีล่ ำ้ นบำทถ้วน) ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
3. การคานวณขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน :
ธุรกรรมดังกล่ำว เข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรเกีย่ วโยงประเภทรำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำรระหว่ำงกันของบริษทั
ย่อย โดยสำมำรถคำนวณสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ดงั นี้
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ำมัน จำกัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
ผลต่างสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อคานวณขนาดรายการ

= 97.48%
= 85.90%
= 11.58%

จากผลต่างสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ย่อยดังกล่าว จึงคิดเป็ นมูลค่ารายการทัง้ สิน้ เท่ากับ 6,253,200 บาท (หกล้านสอง
แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

บริษัทฯ วัดขนาดรายการดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบมูลค่ารายการ ดังนัน้ เกณฑ์ท่ใี ช้ในการคานวณมูลค่ารายการ
คานวนได้ ดังนี้ (โดยให้ X เป็ นมูลค่ารายการ)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) ตามงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 = 3,147,361,120.54 บาท
ร้อยละของขนาดรายการ : NTA
=
0.20%
0.03% NTA
=
944,208.34
บาท
3% NTA
=
94,420,833.62 บาท

ขนาดรายการ

มูลค่า

NTA ของบริษ ัท =

3,147,361,120.54

เลือกค่าสูง

(ล้านบาท)

ร้อยละ

มูลค่า (ล้านบาท)

(ล้านบาท)

1 < X = 6.25 < 20

0.03% < X = 0.20% < 3%

0.94 < X = 6.25 < 94.42

1 < X = 6.25 < 20

4. ประเภทของรำยกำร :
การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 รายการดังกล่าวจัดเป็ น รายการประเภท
สนับสนุ นธุรกิจปกติขนาดกลาง (รายการที่มีมูลค่า มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ น้อยกว่า 20 ล้านบาท) จึงเข้าหลักเกณฑ์อานาจ
ดาเนินการโดยการขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
5. รำยละเอียดของบุคคลเกี่ยวโยง :

รายชือ่ บุคคลเกีย่ วโยงกัน

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสีย
TSTE

TSTL

TSO












บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
(TSTL) ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
จานวนหุน้
% ของทุน
ชาระแล้ว
3,435,890
85.90
3,492
0.09
55
0.01
11,875
0.29

บจก.ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน
(TSO) ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
จานวนหุน้ % ของทุน
ชาระแล้ว
5,848,843
97.48
8,980
0.159

6. กำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย :
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการเข้าทารายการดังกล่าว
7. ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
คณะกรรมการบริษทั ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการระหว่างบริษทั ที เอส
ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย) และบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (บริษทั ย่อย) เป็ นการเข้าทารายการ
กันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึง่ กันและกัน มีความเหมาะสมในเรื่องของราคา
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8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแ่ ตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

สานักเลขานุการบริษทั
โทร.02 1834567 ต่อ 4012-4014
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