ที่ สน. 24/2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การรายงานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่ อย

ตามที่ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3/2562 ของบริ ษั ท โออิชิ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) (บริ ษัท )
ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 13 กุ มภาพัน ธ์ 2562 ได้ มี มติอนุมัติ ให้ บริ ษั ท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากัด (โออิ ชิ เทรดดิ ง้ ) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายเครื่ องจักรผลิตน ้าดื่ม สายการผลิตที่ 1 ให้ แก่บริ ษัท เบฟเทค จากัด
(เบฟเทค) ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือน สิงหาคม 2562

2. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
การขายเครื่ องจักรผลิตนา้ ดื่ม สายการผลิตที่ 1 ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ตาบลบ้ านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
3. คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขาย: บริ ษัท โออิชิ เทรดดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.99
ผู้ซื ้อ:

บริ ษัท เบฟเทค จากัด

4. ความเกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เป็ นผู้ ถื อหุ้ นใหญ่ ข องบริ ษั ท และเบฟเทค
ในสัดส่วนร้ อยละ 79.66 และ 100 ตามลาดับ
5. มูลค่าของทรัพย์สิน
บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิป ส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทประเมินอิสระ ทาการประเมิน มูลค่า
ทรัพย์สิน โดยได้ ราคามูลค่าตลาดอยู่ที่ 21,547,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

6. ประเภทและมูลค่าของรายการ
เป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ ยวกับสิ น ทรั พ ย์ หรื อบริ การ เมื่อคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับ 23,055,290 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.40 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทตามงบการเงิน
ของบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 ที ่ผ ่า นการสอบทานจากผู้ ส อบบัญ ชี มีม ลู ค่า เท่า กับ
5,743,619,920 บาท) จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทหรื อ
มากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท แล้ วแต่จานวนใด
จะสู ง กว่ า ซึ่ งขนาดรายการดัง กล่ า วมี ส าระส าคัญ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวยังเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ แต่ไม่เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทจดทะเบียน
7. เหตุผลและความจาเป็ นในการทารายการ
ด้ วยการดาเนินโรงงานผลิตน ้าดื่มที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในปั จจุบัน มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิต
โดยประมาณ 40% ซึง่ มีกาลังการผลิตส่วนเกินบางส่วน การขายเครื่ องจักรผลิตนา้ ดื่ม สายการผลิตที่ 1
จะส่งผลให้ เป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ งานเครื่ องจักรโดยรวม และยังเป็ นการเพิ่มกระแสเงินสดรั บ
เพื่อใช้ ในการบริ หารงานของบริ ษัท
8. กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนจากไทยเบฟงดออกเสียง
(1)
(2)
(3)
(4)

นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ
นางนงนุช

ชัยเกรี ยงไกร
ตันทโอภาส
วิเชียรสรรค์
บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

นอกจากนี ้ นายประสิ ท ธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิ ส ระ และนางสาวพจนี ย์
ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ด้ วย
ทังนี
้ ้ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในครัง้ นี ้
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าการเข้ าท ารายการดังกล่าวเป็ นไปโดยสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทโออิชิ จึงได้ อนุมตั ิการทารายการดังกล่าว
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท
-ไม่ม-ี
อย่างไรก็ดี เมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวข้ างต้ นกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ารายการรวมจานวน 105,431,040 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) รายการที่เกี่ยวโยงกันทัง้ หมด
จะมีข นาดรายการรวมทัง้ สิ น้ เท่ ากับ 128,486,330 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม) คิดเป็ นร้ อยละ 2.24 ของมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ตัว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท (สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ณ วัน ที่
31 ธัน วาคม 2561 ที่ ผ่ านการสอบทานจากผู้ส อบบัญ ชี มี มูล ค่าเท่ ากับ 5,743,619,920 บาท) จึงยังคงอยู่ใน
ขอบข่ายรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 3 แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ซึง่ ขนาดของรายการดังกล่าวมีสาระสาคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุธาดา สุวรรณ์)
เลขานุการบริ ษัท
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