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ที 115/2561
วันที 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรือง แจ้งมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษทั เรือง รายการเกียวโยงในการขายทรัพย์สนิ
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
10/2561 เมือวันที 25 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั จําหน่ายทรัพย์สนิ (เรือโป๊ะ) ให้กบั บริษทั ทีเอส คลังสินค้า จํากัด
(บริษทั ย่อย) โดยมีรายละเอียดดังนี
1. วัน เดือน ปี ทีเกิ ดรายการ และคู่สญ
ั ญา
วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ :
หลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
คู่สญ
ั ญา : ผูซ้ อื
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด (บริษทั ย่อย)
ผูข้ าย
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์ :
เป็ นบริษทั ย่อย และบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จํานวน 64.13%
2. ลักษณะของสิ นทรัพย์
เรือโป๊ะขนถ่ายนําตาล เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในย่อย
3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวม 12,097,000.00 บาท ขนาดรายการดังกล่าวมีมลู ค่าตํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม โดยเป็ น
รายการทีเกียวโยงกันมีมลู ค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ตํากว่า 20 ล้านบาท ซึงเป็ นรายการทีมีขนาดกลาง หรือมี
มูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ตํากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA)
การคํานวณขนาดรายการ :
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ขายทรัพย์สนิ (เรือโป๊ะ) ให้บริษทั ย่อย บริษทั ทีเอส คลังสินค้า
จํากัด ในมูลค่า 12,097,000 บาท = (x) มูลค่ารายการ > 1 ล้านบาท < 20 ล้านบาท = ขนาดกลาง
มูลค่า
(ล้านบาท)
ขนาดรายการ

NTA ของบริษทั = 2,701,896,036.97 ณ 30 มิ.ย.2561
ร้อยละ

1 < X = 12.10 < 20 0.03% < x = 0.45% < 3%

เลือกค่าสูง

มูลค่า (ล้านบาท)

(ล้านบาท)

0.81 < X = 12.10 < 81.06

1 < X = 12.10 < 20

เกณฑ์ทใช้
ี ในการคํานวณมูลค่ารายการคํานวณได้ดงั นี = 0.03%NTA < X < 3%NTA
ร้อยละของขนาดรายการ : NTA =
0.45%
0.03%NTA
=
810,568.81 บาท
3%NTA
= 81,056,881.11 บาท

-24. เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคา
ทรัพย์สนิ ทีขายราคารวม 12,097,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษทั จึง
เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษทั จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์
และบริการ รายการขนาดกลาง ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ต้องขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ
เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. รายละเอียดเกียวกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ บริษทั ทีเอส คลังสินค้า จํากัด (บริษัท
ย่อย) โดยถือหุ้นคิดเป็ น 64.13% หรือ 320,668 หุ้น โดยกรรมการทังสองบริษัท มีกรรมการร่วมกันเพือดูแล
กิจการในบริษทั ย่อยซึงประกอบธุรกิจคลังสินค้า
การทํารายการขายทรัพย์สนิ เป็ นรายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึงเมือพิจารณาขนาดของรายการจาก
ขนาดมูลค่าสินทรัพย์ทตัี วตนสุทธิ (Net Tangible Asset – NTA) พิจารณาจากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2561
พบว่ามูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 12,097,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทีมีตวั ตนสุทธิของบริษทั
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นว่าบริษทั ทีเอส คลังสินค้า จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อย ทําธุรกิจการรับฝากสินค้าและ
ขนถ่ายนําตาล จึงจําเป็ นทีจะต้องมีเครืองมือในการทํากิจกรรมทีสอดคล้องกับธุรกิจเพือให้เกิดความคล่องตัว และ
สามารถให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบวงจร
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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