ที่ BTS 2226/2559
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
เรียน

การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผูจ ัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เอกสารแนบทาย สารสนเทศการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การซื้อเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต) จาก
บริษัท มังคุด แอสเซ็ทส จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท บี ที เอส กรุ ป โฮลดิ้ ง ส จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ ง ที่
13/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขาย
เรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต) จํานวน 1 ลํา ขนาดระวางบรรทุกทั้งสิ้น 399.00 ตัน ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 429.5
ลานบาท จากบริษัท มังคุด แอสเซ็ทส จํากัด (“มังคุด แอสเซ็ท ส ”) ซึ่ งเป น นิ ติบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริษั ท ฯ
เนื่องจากกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน มังคุด
แอสเซ็ทส โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเรือดังกลาวไปใชในการรับรองลูกคาและคูคาทางธุรกิจของกลุมบริษัท
รวมถึงเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรในระยะยาวในการ
เสริ ม สร างและรั ก ษาความสั ม พั น ธ อั น ดี ใ นการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนการเสริ ม สร างวั ฒ นธรรมองค ก รและ
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานของกลุมบริษัท โดยนอกเหนือจากวัตถุประสงคหลักดังกลาวแลว บริษัทฯ ยัง
สามารถนําเรือออกใหบุคคลภายนอกเชา เพื่อสรางประโยชนเพิ่มเติมจากการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาซื้อ
ขายดังกลาว เปนราคาที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ และ มังคุด แอสเซ็ทส ซึ่งเปน
ราคาที่ไมสูงกวาราคาตลาดซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยรายละเอียดของรายการดังกลาวเปนไปตามเอกสารแนบทาย
ทั้งนี้ การเขาทําสัญญาซื้อขายเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต) จาก มังคุด แอสเซ็ทส (“ธุรกรรมการ
ได ม าซึ่ งเรือ ”) ดั งกล าว เป น ธุ ร กรรมการได ม าซึ่ งสิ น ทรัพ ย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบี ย นในการได ม าหรือ จํ าหน ายไปซึ่ งสิ น ทรัพ ย พ.ศ. 2547 (รวมทั้ งที่ มี ก ารแก ไขเพิ่ ม เติ ม ) (รวมเรีย กว า
“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) อยางไรก็ตาม เมื่อคํานวณขนาดรายการของธุรกรรมการไดมาซึ่งเรือรวม
กับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนกอนวันที่บริษัทฯ จะเขาทํารายการนี้ ไมเขา
ขายที่จะตองรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปแตอยางใด
ธุรกรรมการไดมาซึ่งเรือเปนรายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ กับนิติบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ จึงเขาขายเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมีมูลคาของรายการเทากับ 429.5 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 1.02 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทากับ 42,068.75 ลานบาท) ซึ่งมากกวารอยละ 0.03 แตไมเกินรอยละ
3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ เขาขายที่บริษัทฯ ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กอนเขาทํารายการและเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

__________________________________________
นายคง ชิ เคือง
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
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เอกสารแนบทาย
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

สารสนเทศการเขาทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เรื่อง การซื้อเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต) จากบริษัท มังคุด แอสเซ็ทส จํากัด
ซึ่งเปนนิติบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของบริษัทฯ
1)

วัน เดือน ป ที่เขาทํารายการ
บริษั ทฯ หรือบริษั ทยอยของบริษั ทฯ และมั งคุ ด แอสเซ็ ทส จะเข าทํ าธุ รกรรมการได มาซึ่ งเรือภายใน 1 เดื อน
หลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2)

3)

คูสัญญาที่เกี่ยวของ
ผูซื้อ

:

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ

ผูขาย

:

บริษัท มังคุด แอสเซ็ทส จํากัด

ความสัมพันธ

:

มั ง คุ ด แอสเซ็ ท ส เป น บริ ษั ท ที่ มี (1) นายคี รี กาญจนพาสน (ประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ)
ดํารงตําแหนงกรรมการและเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 94.99 ของทุน
ชํ า ระแล ว ของมั ง คุ ด แอสเซ็ ท ส และ (2) นายกวิ น กาญ จนพาสน
(กรรมการบริ ห ารและกรรมการผู อํ า นวยการใหญ ข องบริ ษั ท ฯ) ดํ ารง
ตําแหนงกรรมการและเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 5 ของทุนชําระแลว
ของมังคุด แอสเซ็ทส

ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะของสัญญา

:

สัญญาซื้อขายเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต) ซึ่งสามารถบรรทุกคน
โดยสารไดทั้งหมดประมาณ 34 คน จํานวน 1 ลํา จาก มังคุด แอสเซ็ทส

ชื่อเรือ

:

ออกซิเจน (Oxygen)

ประเภทเรือ

:

เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (เพื่อบรรทุกคนโดยสาร)

ขนาดระวางบรรทุก

:

399.00 ตัน

ประเทศที่สราง

:

ประเทศอิตาลี

ปที่สราง

:

2552

มูลคารวมของสัญญา

:

429.5 ลานบาท

วิธีการชําระเงิน

:

ชําระงวดเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์เรือ
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4)

มูลคารวมและเกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ
ธุรกรรมการไดมาซึ่งเรือดังกลาวขางตน เขาขายเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคารวมของสัญญาเทากับ 429.5 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ตกลงรวมกันระหวาง
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ และ มังคุด แอสเซ็ทส และเปนราคาที่ไมสูงกวาราคาตลาด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 จํานวน 460 ลานบาท ซึ่งประเมินโดยบริษัท เอส. แอล. สแตนดารด แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเปน
ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยผูประเมินราคาอิสระไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพื่อประเมินมูลคาของเรือ
บรรทุกโดยสาร (เรือยอชต) โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลเรือที่มีลักษณะคลายคลึงกันมากที่สุด ทั้งในดาน
คุณภาพเรือ ขนาดของเรือ อายุของเรือ และประเทศที่สรางเรือ เปนตน เพื่อมาวิเคราะหเปรียบเทียบแลวจึง
สรุปผลเปนความเห็นที่กําหนดเปนมูลคาตลาดของเรือบรรทุกโดยสาร (เรือยอชต) ทั้งนี้ ธุรกรรมการไดมาซึ่ง
เรือคิ ดเป นรอยละ 1.02 ของมู ลค าสิ นทรัพยที่ มีตั วตนสุ ทธิของบริษั ทฯ ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 (มู ลค า
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทากับ 42,068.75 ลานบาท) ซึ่งมากกวารอย
ละ 0.03 แตไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

5)

กรรมการที่มีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นายคีรี กาญจนพาสน และนายกวิน กาญจนพาสน เปนกรรมการผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไมไดเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

6)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแลว และมีความเห็น
วา ธุรกรรมการไดมาซึ่ งเรือระหวางบริษั ทฯ หรือบริษั ทยอยของบริษั ทฯ และมั งคุด แอสเซ็ ทส ดังกลาว
ขางตน มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนในระยะยาวของบริษัทฯ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ (1)
รายการดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเรือดังกลาวไปใชในการรับรองลูกคาและคูคาทางธุรกิจของกลุม
บริษัทรวมถึงเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรในระยะ
ยาวในการเสริมสรางและรักษาความสัมพันธอันดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรและความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานของกลุมบริษัท โดยนอกเหนือจากวัตถุประสงคหลักดังกลาว
แลว บริษัทฯ ยังสามารถนําเรือออกใหบุคคลภายนอกเชา เพื่อสรางประโยชนเพิ่มเติมจากการเขาทําธุรกรรม
ในครั้งนี้ และ (2) ราคาซื้อขายดังกลาวเปนราคาที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ
และบริษัท มังคุดแอสเซ็ทส อันเปนราคาที่เปนมูลคายุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยผูประเมินราคาอิสระที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยใชวิธี Market
Approach
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7)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ หรือ
บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ เข าทํ าธุ ร กรรมการได ม าซึ่ ง เรื อ เนื่ อ งจากพิ จ ารณาประกอบกั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล ว มี ค วามเห็ น วา รายการดั งกล าวเป น รายการที่ เป น ไปตามเงื่อ นไขการค า
โดยทั่ วไป ในราคาที่ ไม สู งกว าราคาตลาด ซึ่ ง สามารถเปรีย บเที ยบได กั บ ราคาและเงื่อ นไขที่ ได รับ จาก
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) นอกจากนี้ ธุรกรรมการไดมาซึ่งเรือดังกลาวจะชวยสนับสนุนธุรกิจ
ของกลุมบริษัท และสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนตอบริษัทฯ
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