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30 พฤษภาคม
เรือง รายการได้มาจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์บริษทั ย่อย บริษทั (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (TSTE) รับแจ้งขายสินทรัพย์ของบริษทั ย่อย แห่ง โดยที
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด ครังที /
เมือวันที พฤษภาคม
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้
บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย ) ซือทรัพย์สนิ ส่วนงานบรรจุผลิตภัณฑ์จากบริษัท ที เอส อุตสาหกรรม
นํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย ) โดยมีรายละเอียดังนี
. วัน เดือน ปี ทีทํารายการ
. คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้อง
ผูซ้ อื
ผูข้ าย

:
:

:

ภายหลังจากทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการ ภายในเดือนมิถุนายน

บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) (TSTL)
โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คิดเป็ น .
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย) (TSO)
โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คิดเป็ น .

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ

%
%

:
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด จะจําหน่ ายทรัพย์สนิ ได้แก่ เครืองจักรและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องในส่วนงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ เช่นการผลิตขวดและฝาพลาสติก ให้กบั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด โดยมีมูลค่าสิงตอบแทนรวมทังสิน
,000,0000 บาท (ห้าสิบสีล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม ซึงจะทําการชําระเงินทังจํานวนภายในเดือน มิถุนายน
4. การคํานวณขนาดของรายการเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน:
มูลค่าราคาซือ คํานวณจากราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม เท่ากับมูลค่าตามราคาบัญชี
ผูข้ าย : TSO
(บาท)
ราคาทุน
93,496,518.60
ค่าเสือมราคาสะสม
39,644,974.16
ราคาตามบัญชี ณ วันที / /
53,851,544.44
ราคาซือ
,000,000.00

TSTE ถือหุน้ ใน TSO
TSTE ถือหุน้ ใน TSTL
ผลต่างสัดส่วนการถือหุน้ เพือคํานวนขนาดรายการ

=
=
=

97.48%
85.90%
11.58%

ดังนัน มูลค่าขนาดรายการเท่ากับ , , คูณผลต่างสัดส่วนการถือหุน้ . %
คิดเป็ นมูลค่ารายการ(x) = 6,253,200.00
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน

(สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที

= %มูลค่ารายการทีได้รบั
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
มีนาคม

)

= 6,253,200 = 0.1133%
,519,927,691.07

. ประเภทของรายการ : รายการได้มาจําหน่ายไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
. รายละเอียดกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ*

TSTE

TSTL

TSO














บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
(TSTL) ณ วันที เมษายน
จํานวนหุน้
% ของทุน
ชําระแล้ว
,435,890
85.90
,
.
0.01
,875
0.29
,688*
13.71
,000,000
100.00

บจก.ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน
(TSO) ณ วันที เมษายน
จํานวนหุน้ % ของทุน
ชําระแล้ว
5,848,843
97.48
,980
0.159
142,177*
2.37
6,000,000
100.00

หมายเหตุ *ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ ไม่เข้าข่ายบุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. /
เรืองหลักเกณฑ์ในการเข้าทํา
รายการเกียวโยงกัน และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั
จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.

. ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษทั ไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํารายการระหว่างบริษทั ที เอส
ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) และบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย) เป็ นการเข้าทํารายการ
กันตามปกติธุรกิจ นอกจากนียังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึงกันและกัน มีความเหมาะสมในเรืองของราคา
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. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

สํานักเลขานุการบริษทั
โทร.
ต่อ

-
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