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 CS 13/2563      20 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง ขอ้มลูเพิ่มเติมสาํหรบัการลงทนุในบรษัิทประกอบกิจการโรงงานผลิตและบรษัิทจาํหน่ายขวดแกว้ในประเทศเมียนมาร ์

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง หนงัสือของบรษัิทฯ ที่ CS 27/2562 ลงวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การลงทนุในบรษัิทประกอบกิจการโรงงานผลิต

และบรษัิทจาํหน่ายขวดแกว้ในประเทศเมียนมาร ์

 ตามที่บรษัิท โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แจง้การลงทนุในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายขวดแกว้ในประเทศเมียน

มาร ์ผ่านการลงทนุในบรษัิท เมียนมาร ์โกลเดน้  อีเกิล้ จาํกดั (“MGE”)  ซึ่งไดล้งทนุ ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อา้งถึงหนงัสือ

ของบรษัิทฯ ที่ CS 27/2562 และบรษัิท เมียนมาร ์โกลเดน้ กลาส จาํกดั (“MGG”) เพื่อขยายธุรกิจตา่งประเทศของบรษัิทฯ 

 โดยบริษัทฯ ขอแจง้ความคืบหนา้ใหท้ราบว่า เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ลงทนุใน MGG โดยการ

ซือ้หุน้เพิ่มทนุ และมีรายละเอียดโครงสรา้งการลงทนุดงันี ้ 

ช่ือบริษัทร่วมทุน : บรษัิท เมียนมาร ์โกลเดน้ กลาส จาํกดั (“MGG”)  

ทุนจดทะเบยีนของ MGG ภายหลังการ

ลงทุน 

: 757,500 (เจ็ดแสนหา้หม่ืนเจ็ดพันหา้รอ้ย) หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้10,000 เมียน

มารจ์ตัต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนทนุจดทะเบียนเท่ากบั 7,575,000,000 (เจ็ดพนัหา้

รอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้น) เมียนมารจ์ตั หรือจาํนวนประมาณ 173,467,500 (หนึ่งรอ้ย

เจ็ดสิบสามลา้นส่ีแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ย) บาท หรอื 5,385,617 (หา้ลา้นสาม

แสนแปดหม่ืนหา้พนัหกรอ้ยสิบแจ็ด) ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

จาํนวนเงนิลงทุนส่วนของกลุ่มบริษัทฯ : 6,093,330,000 (หกพนัเกา้หม่ืนสามพนัลา้นสามแสนสามหม่ืน) เมียนมารจ์ตั

หรือจาํนวนประมาณ 139,537,257 (หนึ่งรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นหา้แสนสามหม่ืน

เจ็ดพันสองรอ้ยหา้สิบเจ็ด) บาท หรือ 4,332,191 (ส่ีลา้นสามแสนสามหม่ืนสอง

พนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบเอ็ด) ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา โดยในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563  

ลงทนุจาํนวนรวม 4,708,866,945 (ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยแปดลา้นแปดแสนหกหม่ืนหก

พนัเกา้รอ้ยส่ีสิบหา้) เมียนมารจ์ตั หรือจาํนวนประมาณ 107,833,053 (หนึ่งรอ้ย

เจ็ดลา้นแปดแสนสามหม่ืนสามพนัหา้สิบสาม) บาท หรือ 3,347,875 (สามลา้น

สามแสดส่ีหม่ืนเจ็ดพันแปดรอ้ยเจ็ดสิบหา้) ดอลลารส์หรฐัอเมริกา และภายใน

วนัที่ 15 ธันวาคม 2563 จาํนวนรวม 1,384,463,055 (หนึ่งพนัสามรอ้ยแปดสิบ

ส่ีล้านส่ีแสนหกหม่ืนสามพันห้าสิบห้า) เมียนมารจ์ัต หรือจาํนวนประมาณ 
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31,704,204 (สามสิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนส่ีพนัสองรอ้ยส่ี) บาท หรือ 984,315 (เกา้

แสนแปดหม่ืนส่ีพนัสามรอ้ยสิบหา้) ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

 

โครงสร้างการถอืหุน้ภายหลังการลงทุน:  

รายช่ือผู้ถอืหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

(ชนิดของหุน้) 

บรษัิท เอสเอสบี เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั (“SSB”) 

(บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

25.00 

(หุน้สามญั) 

Oventure Pte. Ltd. (“OVT”) 

(บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

55.44 

(หุน้สามญั) 

MGE Holdings Pte Ltd. (“MGEH”) 19.56 

(หุน้บรุมิสิทธิ) 

รวมทัง้สิน้ 100.00 
 

 

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ: เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท MGG : คณะกรรมการ MGG มีจาํนวน 7 ท่าน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิแต่งตัง้

กรรมการจาํนวน 4 ท่าน และ MGEH มีสิทธิแต่งตัง้กรรมการจาํนวน 3 ท่าน 

ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่มีสิทธิชีข้าด 

 

จากการลงทนุดงักลา่ว ทาํใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีสว่นไดเ้สียใน MGG คิดเป็นรอ้ยละ 51.84 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดในหุน้

สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ นอกจากนี ้MGE ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกู ้(Loan Facility Agreement) กบัธนาคารเพื่อการสง่ออกและนาํเขา้

แห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวงเงินกูยื้มจาํนวน 27.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา หรอืประมาณ 886.4 ลา้นบาท 

เพื่อใชใ้นก่อสรา้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดแกว้ดงักลา่ว  

การลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่มีนัยสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) 

โดยการคาํนวณขนาดรายการยงัคงใชข้อ้มลูเดิมตามที่ไดเ้คยแจง้แก่ท่านตามเอกสารที่อา้งถึง ซึ่งเป็นการคาํนวนขนาดรายการโดย
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คิดจากมลูค่าการลงทนุนรวมใน MGE และ MGG โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 1.03 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบ

แทน อา้งอิงจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของบรษัิทฯ ฉบบัสอบทาน สาํหรบังวดระยะเวลาเกา้เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2562 และหากรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ 180 วนัยอ้นหลงัก่อนวนัเขา้ทาํรายการ ขนาดของรายการไดม้าซึ่ง

สินทรพัยต์ามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน คิดเป็นรอ้ยละ 4.83 จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มี

นยัสาํคญัตามหลกัเกณฑข์องประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์

บคุคลที่ไดป้ระโยชนจ์ากธุรกรรมนี ้ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษัิทฯ ดงันัน้ การทาํธุรกรรมดงักลา่วจงึไม่เขา้ข่ายการเป็น

รายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ทาํรายการที่เก่ียวโยง

กนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบียน

ในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

นางวรรณิภา ภกัดีบตุร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 

หมายเหต:ุ อตัราค่าเงินบาทและเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกาสาํหรบัเงินลงทนุตามประกาศฉบบันี ้คาํนวณจากอตัราขายถวั

เฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่   

18 พฤษภาคม 2563 ซึง่กาํหนดให ้1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เท่ากบั 32.2094 บาท  และ 1 เมียนมารจ์ตั เท่ากบั 

0.0229 บาท 

อัตราค่าเงินบาทสาํหรบัวงเงินกูยื้มตามประกาศฉบับนี ้คาํนวณจากอัตราซือ้ถัวเฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกาํหนดให ้ 

1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เท่ากบั 31.8843 บาท   


