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เรื่อง แจง้มตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2565 เรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่8/2565 เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 

2565 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 ส านักงานใหญ่ บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้

สมงิพราย ต าบล ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 และประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบ Zoom ไดม้มีติ

ทีส่ าคญั ซึง่สรุปได ้ดงันี้ 

1. อนุมตัิให้บรษิัทฯ ซื้อทรพัย์สนิ สิง่ปลูกสร้าง ไซโล 4 พร้อมส่วนปรบัปรุง และ ระบบสายพานล าเลยีงไซโลทัง้หมด มูลค่า

รวมทัง้สิน้ 47,800,000.00 บาท ของ บรษิัท ทเีอส คลงัสนิค้า จ ากดั (“TSW”) โดยคาดว่าจะเกดิรายการซื้อขายระหว่างบรษิัทฯ กบั 

TSW ภายในวนัที ่30 กนัยายน 2565 

 

2. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ: 

เนื่องจากปัจจุบนั ทรพัยส์นิ ไซโล 4 และส่วนปรบัปรุง และ ระบบสายพานล าเลยีงไซโลทัง้หมด นัน้ เป็นกรรมสทิธิข์อง TSW แต่

ตัง้อยู่บนทีด่นิ โฉนดเลขที ่391  เลขทีด่นิ 3 เล่มที ่4 หน้า 91 หน้าส ารวจ 98 ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิัทฯ ท าให้การบรหิารงานยุ่งยากซบัซ้อน ไม่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึซือ้ทรพัยส์นิ สิง่ปลกูสรา้ง ไซโล 4 พรอ้มสว่นปรบัปรุง และ ระบบสายพานล าเลยีงไซโลทัง้หมด มลูค่ารวมทัง้

สิน้ 47,800,000.00 บาท ของ TSW 

 

3. คู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูซ้ือ้:  บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

ผูข้าย:  บรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (“TSW”) 

 

4. ความเกีย่วขอ้ง 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ บรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (“TSW”) โดยถอืหุน้ทัง้สิน้ 

320,916 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.23 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด โดยมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการทัง้บรษิทัฯ และ TSW ดงันี้ 

นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ,์ นายพงศ ์ชนิธรรมมติร, นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ,์ นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั, นายชลชั ชิ น

ธรรมมติร,์ นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์, นายธนดล สจุภิญิโญ, นายวนิย ์ชนิธรรมมติร, นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร,์ นางสาวยุรพรรณ 

เจนลาภวฒันกุล และ นายพลัลภ เหมะทกัษณิ  

โดยมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการเฉพาะบรษิทัฯ โดยทีไ่ม่เป็นกรรมการ TSW ดงันี้ นายปรชีา อรรถวภิชัน์ (ประธานกรรมการ

บรษิทัฯ) , นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล (ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
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สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์(กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน), นางกรศริ ิพณิรตัน์ (กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ) 

 

5. ประเภทและมลูค่ารวมของรายการ 

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่ลีกัษณะเป็นการซือ้ขาย สิง่ปลูกสรา้ง ไซโล 4 พรอ้มส่วนปรบัปรุง และ ระบบ

สายพานล าเลยีงไซโลทัง้หมด กรรมสทิธิ ์TSW ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดนิโฉนดเลขที ่391  เลขทีด่นิ 3 เล่มที ่4 หน้า 91 หน้าส ารวจ 98 

ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสทิธิ ์บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ขนาดรายการ

จะมมีูลค่าประมาณ 47,800,000.00 บาท โดยมขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1.36 ของมูลค่าทรพัยส์นิที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท 

(สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัตามงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัช ีมี

มลูค่าเท่ากบั 3,507,174,653.99  บาท) จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการขนาดกลางทีม่มีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ซึง่

ขนาดของรายการดงักล่าว มสีาระส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย ์(“ตลาดหลกัทรพัย”์) 

 

6. เหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการ 

เพื่อการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทัง้กลุ่มบรษิทัไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึขออนุมตัขิายสิง่ปลูกสรา้ง ไซโล 4 

พรอ้มสว่นปรบัปรุง และ ระบบสายพานล าเลยีงไซโลทัง้หมด ซึง่เป็นกรรมสทิธิ ์TSW แต่ตัง้อยู่บนทีด่นิ โฉนดเลขที ่391 เลขทีด่นิ 

3 เล่มที ่4 หน้า 91 หน้าส ารวจ 98 ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสทิธิ ์บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์ิ

เนิ้ล จ ากดั (มหาชน) ของบรษิทัแม่ ดงันัน้ ภายหลงัการท าธุรกรรมน้ี จะท าใหท้ัง้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั

ฯ รวมถงึการซือ้ขายทีใ่กลเ้คยีงราคาประเมนิของบรษิัทประเมนิอสิระ ถอืว่ามคีวามเหมาะสมและเป็นธรรม จงึเหน็ว่าการเขา้ท า

รายการเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างแทจ้รงิ 

 

7. กรรมการทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

1.  นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร รองประธานกรรมการบรหิาร    

3. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการ      

5. นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ      

6. นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ กรรมการ 

7. นายธนดล สจุภิญิโญ กรรมการ 

8. นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร กรรมการ      

9. นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ      

10. นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล กรรมการ      

11. นายพลัลภ เหมะทกัษณิ กรรมการ 

 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

กลุ่มบรษิทัอย่างแทจ้รงิ รวมถงึราคาซือ้ขายสิง่ปลกูสรา้งมคีวามเหมาะสมใกลเ้คยีงราคาประเมนิทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิอสิระ 
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จงึเหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สมเหตุสมผลและเป็นธรรม จงึอนุมตักิารท ารายการดงักล่าวของบรษิทั

และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (“TSW”) 

 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเหน็ของคณะกรรมการทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

- ไม่ม ี– 

 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่อ้งนบัขนาดรายการยอ้นหลงั 6 เดอืน และเมื่อรวมกบัขนาดรายการในครัง้นี้แลว้ 

มมีูลค่ารวมเท่ากบั 47,800,000.00 บาท โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 1.36 ของมูลค่าทรพัยส์นิที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท 

(สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัตามงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัช ีมี

มลูค่าเท่ากบั 3,507,174,653.99  บาท) จงึยงัคงอยู่ในขอบขา่ยรายการขนาดกลางทีม่มีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 3 ซึง่ขนาดของรายการดงักล่าว มสีาระส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

        (นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 

   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 

โทร.02-1834567 ต่อ 4012-14 


