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1 นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 7 นายวนิย์ ชนิธรรมมติร

2 นายพงศ์ ชนิธรรมมติร 8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์

3 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 9 นายธนดล สุจภิญิโญ

4 นายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล 10 นายสุภสร ชโยวรรณ

5 นายชลชั ชนิธรรมมติร์ 11 น.ส.จุฑาทพิย์ อรุณานนท์ชยั

6 นายจเดจ็ อินสว่าง 12 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์

13 นายพลัลภ เหมะทกัษณิ

รายชื�อกรรมการร่วมกนัท ั �งสองบรษิทัมดีงันี�

 

ที� 115/2561 

 

วนัที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
เรื�อง  แจง้มตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เรื�อง รายการเกี�ยวโยงในการขายทรพัยส์นิ (แกไ้ข) 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
        ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 
10/2561 เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจาํหน่ายทรพัยส์นิ (เรอืโป๊ะ) ใหก้บับรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
(บรษิทัย่อย) โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 

1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ และคู่สญัญา 

วนั เดอืน ปี ที�เกดิรายการ :   หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
คู่สญัญา : ผูซ้ื�อ  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย)  
            ผูข้าย     บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์:  เป็นบรษิทัย่อย และบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จาํนวน 64.13% 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ บรษิทั 

ทเีอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย) โดยถอืหุน้คดิเป็น 64.13% หรอื 320,668 

หุน้ โดยกรรมการทั �งสองบรษิทั มกีรรมการร่วมกนัเพื�อดแูลกจิการในบรษิทัย่อย

ซึ�งประกอบธุรกจิคลงัสนิคา้ ตามพ.ร.บ.คลงัสนิคา้ไซโลและหอ้งเยน็  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ลกัษณะของสินทรพัย ์

บรษิทัฯ ซื�อเรอืโป๊ะ จาํนวน 3 ลาํ (ชื�อเรอื ทเีอสทอี ี1 – ทเีอสทอี ี3)  เป็นเรอืที�ผ่านการใชง้านมาแลว้ บรษิทัซื�อ

มาตั �งแต่ปี 2555 อายุการใชง้านของเรอืถงึปจัจบุนัประมาณ 30 ปี  เพื�อใชใ้นการรบัขนถ่ายนํ�าตาล  สภาพเรอืมี

การดแูลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั ยเูค แวลเูอชั �น แอนด ์เอเจนซี� จาํกดั  เป็น

ผูป้ระเมนิอสิระ ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าว โดยมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิเท่ากบั 12,097,000.00 บาท  
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(บาท)

ราคาทุน 20,417,682.65         

ค่าเสื�อมราคาสะสม  ณ วันที� 30/6/2018 8,521,451.79           

ราคาตามบัญชี 11,896,230.86     

3. มูลค่ารวมและเกณฑที์�ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของรายการ 

 

 

 

 

   การคาํนวณขนาดรายการบรษิทัฯใชร้าคาที�ผูป้ระเมนิอสิระ ประมาณมลูค่าทรพัยส์นิ เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 

2561 มลูค่าเท่ากบั 12,097,000.00 บาท ขนาดรายการดงักล่าวมมีลูค่าตํ�ากว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม 

โดยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัมมีลูค่าสงูกว่า 1 ลา้นบาท แต่ตํ�ากว่า 20 ลา้นบาท ซึ�งเป็นรายการที�มขีนาดกลาง 

หรอืมมีลูค่าสงูกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ(NTA)  

 

การคาํนวณขนาดรายการ : 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ขายทรพัยส์นิ (เรอืโป๊ะ) ใหบ้รษิทัย่อย บรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้  

จาํกดั ในมลูค่า 12,097,000 บาท = (x)  มลูค่ารายการ > 1 ลา้นบาท < 20 ลา้นบาท = ขนาดกลาง 

เกณฑท์ี�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่ารายการคาํนวณไดด้งันี� = 0.03%NTA < X < 3%NTA 

รอ้ยละของขนาดรายการ : NTA = 0.45% 
0.03%NTA   = 810,568.81 บาท 
3%NTA   =     81,056,881.11 บาท 
 

4. เกณฑที์�ใช้ในการกาํหนดราคา 

การทํารายการขายทรพัยส์นิเป็นรายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร ซึ�งเมื�อพจิารณาขนาดของรายการจาก

ขนาดมลูค่าสนิทรพัยท์ี�ตวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Asset – NTA) พจิารณาจากงบการเงนิ ณ 30 มถุินายน 2561 

ทรพัยส์นิที�ขายราคารวม 12,097,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.45 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทั จงึ

เกนิกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธขิองบรษิทั จดัอยู่ในประเภทสนิทรพัย์

และบรกิาร รายการขนาดกลาง ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั  ต้องขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ

เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. การเข้ารว่มประชุมและออกเสียงในที�ประชุมของกรรมการที�เป็นบุคคลเกี�ยวโยงกนั 

ในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาการเขา้ทาํรายการดงักล่าว กรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีตาม 

ขอ้ 1. ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในการพจิารณาวาระดงักล่าว 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 10/2561 เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2561  มคีวามเหน็ว่า การขายทรพัยส์นิ (เรอืโป๊ะ) 

จาํนวน 3 ลาํ ใหบ้รษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย มคีวามเหมาะสมเนื�องจากทาํธุรกจิการรบัฝาก

สนิคา้และขนถ่ายนํ�าตาล จงึจาํเป็นที�จะตอ้งมเีครื�องมอืในการทาํกจิกรรมที�สอดคลอ้งกบัธุรกจิเพื�อใหเ้กดิความ

คล่องตวั และสามารถใหบ้รกิารกบัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งครบวงจร และราคาที�ซื�อขายกนัเป็นราคาประเมนิ

โดยผูป้ระเมนิอสิระ จงึมคีวามสมเหตุสมผล 

 

 มลูค่า  

(ลา้นบาท) 

NTA ของบรษิทั = 2,701,896,036.97 ณ 30 ม.ิย.2561 เลอืกค่าสงู  

(ลา้นบาท) รอ้ยละ มลูค่า (ลา้นบาท) 

ขนาดรายการ 1 < X = 12.10 < 20 0.03% < x = 0.45% < 3% 0.81 < X = 12.10 < 81.06 1 < X = 12.10 < 20 
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7. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการของบริษทัที�แตกต่างไปจากความเหน็ของ

คณะกรรมการ 

-ไม่ม-ี 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 
 
สาํนกัเลขานุการบรษิทั 
โทร. 0 21834567 # 4012-4014 
โทรสาร 0 27225079  
 
 
 
           
 


