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เรื่อง  แจง้การรว่มลงทุนในบรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั และกจิการหอพกั 
 

เรยีน   ผูถ้อืหุน้ 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย 
 

บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“ บรษิัทฯ ”) ขอแจง้ให้ทราบว่า บรษิัท ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ากดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99) นัน้ ไดข้ยายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอาหาร โดยซือ้หุน้สามญั 

บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั และ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิัทฯ ถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ย

ละ 79.80) ไดเ้ขา้ซือ้ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการหอพกัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

รายการที ่1. บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั ซือ้หุน้สามญั บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

ชื่อบรษิทั บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังาน 592/2 หมู่ที ่17 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจ าหน่ายสาหร่าย สาหรา่ยปรุงรส ขนมคบเคีย้ว และอาหารส าเรจ็รปู 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 400,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ผูซ้ือ้ บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั 

ผูข้าย บรษิทั เอส แอนด ์เค โฮลดิง้ จ ากดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ 

จ านวนหุน้ทีซ่ือ้ หุน้สามญั 400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัการ

ซือ้หุน้เป็นผลส าเรจ็ 

บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

 
   

รายการที ่2. บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั ซือ้ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการหอพกั 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 1. ทีด่นิโฉนดเลขที ่34512 เลขทีด่นิ 302 ตัง้อยู่ที ่999 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง

เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ มเีนื้อทีร่วม 260.3 (สองรอ้ยหกสบิจุดสาม) ตารางวา  

และสิง่ปลกูสรา้งรวมถงึ อุปกรณ์ เครื่องมอื และเฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมดทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิ

ดงักล่าว 

2. ทีด่นิโฉนดเลขที ่76432 เลขทีด่นิ 1459 ตัง้อยู่ที ่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ มเีน้ือทีร่วม 396 (สามรอ้ยเกา้สบิหก) ตารางวา (ทีด่นิเปล่า) 

ประเภทธุรกจิ ธุรกจิหอพกั 

ผูซ้ือ้ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั 

ผูข้าย นายสมชาย อศัวเศรณี 
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ทัง้นี้ บรษิทั เอส แอนด ์เค โฮลดิง้ จ ากดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ ทีเ่ป็นผูข้ายหุน้สามญั บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

และนายสมชาย อศัวเศรณีไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย ดงันัน้ ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 และเมื่อค านวนขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 แลว้ ขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 23.34 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการ

ด าเนินงาน ซึง่มมีูลค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิัทจงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ และ
จดัสง่สารสนเทศถงึผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัแจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย์ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

        (นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 

   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 

โทร.02-1834567 ต่อ 4012-14 



 

 

 

1. รายการที่ 1. บริษทั ที เอส ฟู้ด โฮลด้ิง จ ำกดั รบัโอนหุ้นสำมญั บริษทั เนเจอรเ์บสทฟ์ู้ด จ ากัด 
1.1. วนั เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

    วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 (คณะกรรมการบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัที ่

30 มถินุายน 2565 มีมติอนมุตัิให้ บริษัท ที เอส ฟูด้ โฮลดิง้ จ ากดั (“TSF”) รบัโอนหุน้สามญั บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

(“NBF”))  
 

1.2. คู่สัญญาที่ท ารายการและความสัมพนัธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

1.2.1. ผู้ รับโอน :  บริษัท ที เอส ฟูด้ โฮลดิง้ จ ากดั (“TSF”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั  

(มหาชน) (“TSTE”) (บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ 
TSF) 

1.2.2. ผู้ โอน  : บริษัท เอส แอนด์ เค โฮลดิง้ จ ากดั (“S&K”) โดยมี Ultimate shareholder คือ นายสมชาย 

อศัวเศรณี, นางสาวปริชาติ อศัวเศรณี และนางสาววิภาดา เลศิสวุรรณกลุ 

 ผู้ซือ้และผู้ขาย ไม่ม ีความสมัพนัธ์ในด้านการถือหุ้น หรือการมีผู้บริหารร่วมกนั ดงันัน้ รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยเป็น

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 
พฤศจกิายน 2546 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
1.3. ลกัษณะกำรท ำรำยกำร 
 เป็นการท ารายการโดย TSF (“ผูร้บ้โอน”) รบัโอนหุน้สามญับรษิทั NBF จาก S&K (“ผูโ้อน”) โดย TSF รบัโอน
กจิการทัง้หมดของผูโ้อน ไดแ้ก ่ การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวน 399,998 (สามแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้
สบิแปด) หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.999 (เกา้สบิเกา้จุดเกา้เกา้เกา้) ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ รวมถงึสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดทีม่ี
ในทรพัยส์นิดงักล่าว และหนี้สนิ โดยมรีายละเอยีดของบรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั ดงันี้ 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

ลกัษณะธุรกจิ : ผลติและจ าหน่ายสาหร่าย สาหรา่ยปรุงรส ขนมคบเคีย้ว และอาหารส าเรจ็รปู 
ทุนช าระแลว้ :  40,000,000 บาท (สีส่บิลา้นบาทถว้น) 
 ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ และกรรมการ ของ NBF ก่อน และ ณ วนัเขา้ท ารายการเป็นดงัตาราง ขา้งล่างนี้ 
รำยช่ือผูถ้ือหุ้นของ NBF ก่อนวนัเข้ำท ำรำยกำร ณ วันเข้าท ารายการ 

จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บรษิทั เอส แอนด ์เค โฮลดิง้ จ ากดั 399,998 99.9995 0 0.0000 
2. นางสาว ปรชิาต ิอศัวเศรณี 1 0.0002 0 0.0000 
3. นางสาว วภิาดา เลศิสวุรรณกุล 1 0.0002 0 0.0000 
4. บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั 0 0.0000 399,998 99.9995 
5. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 0 0.0000 1 0.0002 
6. นายธนากร เจรญิวงศา 0 0.0000 1 0.0002 

สารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 



 
รายชื่อกรรมการก่อนวนัเข้าท ารายการ รายชื่อกรรมการ ณ วันเข้าท ารายการ 

1. นางสาววิภาดา เลศิสวุรรณกลุ 1. นางสาววิภาดา เลศิสวุรรณกลุ 

2. นายสมชาย อศัวเศรณี 2. นายสมชาย อศัวเศรณี 

3. นายอิชิโร ทาชิยะ 3. นายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ 

4. พลเอก ประยทุธ เมฆวิชยั 4. นายธนากร เจริญวงศา 

5. นายพิชยั อศัวเศรณี 5. นายฐนกร บริุนทรชาต ิ

 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของงบการเงนิ NBF 3 ปี ดงันี้   หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ NBF 2562 2563 2564 

สนิทรัพย์รวม 239.16 226.18 281.10 

หนีส้นิรวม 160.89 128.01 204.09 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 78.27 98.17 77.01 

รายได้รวม 220.39 256.18 305.62 

คา่ใช้จา่ยรวม 209.80 226.77 262.95 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 10.59 29.42 42.67 

ต้นทนุทางการเงิน 5.64 4.15 2.46 

ภาษีเงินได้ 1.70 5.37 8.53 

ก าไรสทุธิ 3.25 19.90 31.68 

 
1.3.1. รำคำ เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ และวิธีช ำระรำคำ 
1.3.1.1. รำคำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำร ค านวณตามสตูรดงันี้ 

ค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำร หรอื X  =  A + B – C – D - E 
โดยที ่
A เท่ากบั มลูค่ากจิการทัง้หมด ของ NBF (Enterprise Value) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 250,000,000 บาท (สองรอ้ยหา้

สบิลา้นบาท)    
B เท่ากบั รายการเงนิสดหรอืทรพัยส์นิเทยีบเท่าเงนิสด รายการลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น และรายการสนิคา้

คงเหลอืของกจิการ ของ NBF ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 
C เท่ากบั รายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น และรายการเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิของกจิการ ของ NBF ณ 

วนัที ่30 มถุินายน 2565 
D เท่ากบั หนี้สนิทีย่งัไมม่กีารบนัทกึบญัช ีของ NBF เช่น ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เงนิเกษยีณ  

เงนิชดเชยการออกจากงาน เป็นตน้ และหนี้สนิ การตัง้ส ารองภาระผกูพนัอื่น ๆ ของกจิการ  
E เท่ากบั หนี้สนิของผูร้บัโอนตามทีป่รากฎในงบการเงนิของผูร้บัโอน อนัประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ และ

งบก าไรขาดทุน ณ เวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวนัโอนกจิการทัง้หมดของ NBF 
 
1.3.1.2. เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ 

ใชว้ธิกีระแสเงนิสดคดิลด (Discounted Cashflow)   
 



1.3.1.3. วิธีช ำระรำคำ 
 ช าระราคาเป็นเงนิสด  
 
1.3.2. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 
 เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
 
1.3.3. ประโยชน์ของกำรท ำรำยกำร 
 เพื่อต่อยอดธุรกจิดา้นอาหารจากผูผ้ลติวตัถุดบิดา้นอาหารต่างๆ อาทเิช่น แป้งสาล ี น ้ามนัพชื โปรตนีจากจิง้หรดี 
เป็นตน้ รวมถงึพนัธมติรการคา้ดา้นอาหาร เช่น น ้าตาล เป็นตน้ สูก่ารเป็นผูผ้ลติวตัถุดบิอาหารทีส่ าคญั อาท ิสาหร่าย และ
ผงปรุงรสชนิดต่างๆ (Seasoning) เพื่อเป็นผูผ้ลติอาหารส าเรจ็รปู และขนมคบเคีย้ว ภายใตต้ราสนิคา้ Koriko และจะพฒันา
สนิคา้และตราสนิคา้ต่างๆ เพื่อจ าหน่ายต่อไปในอนาคต 
 
1.4. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบักำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ชอบ และมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัเิขา้ท ารายการดงักล่าว เน่ืองจาก
พจิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ท ารายการน้ี จะท าใหบ้รษิทัขยายธรุกจิดา้นอาหารโดยต่อยอดจากธุรกจิเดมิ ซึง่จะท าใหบ้ริษทั
สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื เสรมิสรา้งความสามารถในการท าก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
1.5. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ/หรือ กรรมกำรของบริษทัท่ีแตกต่ำงจำกควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรบริษทั 
 - ไม่ม ี- 
 
2. รายการที่ 2. บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั ซ้ือท่ีดิน ส่ิงปลูกสรำ้ง และทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวข้องกบักิจกำรหอพกั 
2.1. วนั เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

    ภายในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2565 (คณะกรรมการบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 6/2565 

เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 มมีติอนมุตัิให้ บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั (“TSG”) ซือ้ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิที่

เกีย่วขอ้งกบักจิการหอพกั)  
 

 

2.2. คู่สัญญาที่ท ารายการและความสัมพนัธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

2.2.1. ผู้ซือ้ :  บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั (“TSG”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั  

(มหาชน) (“TSTE”) (บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 79.80 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ 
TSG) 

2.2.2. ผู้ขาย  : นายสมชาย อศัวเศรณี 

 ผู้ซือ้และผู้ขาย ไม่ม ีความสมัพนัธ์ในด้านการถือหุ้น หรือการมีผู้บริหารร่วมกนั ดงันัน้ รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยเป็น

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่ 19 
พฤศจกิายน 2546 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 



 
2.3. ลกัษณะกำรท ำรำยกำร 
 เป็นการซือ้ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการหอพกั คอนกรตีเสรมิเหลก็ สงู 4 ชัน้ อายุ
ประมาณ 3 ปี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ทีด่นิโฉนดเลขที ่34512 เลขทีด่นิ 302 ตัง้อยู่ที ่999 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ มี
เน้ือทีร่วม 260.3 (สองรอ้ยหกสบิจุดสาม) ตารางวา  

2. สิง่ปลกูสรา้งทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิโฉนดเลขที ่34512 เลขทีด่นิ 302 ตัง้อยู่ที ่999 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการไดแ้ก ่

(1) อาคารโรงอาหารสงูชัน้เดยีว จ านวน 1 (หนึ่ง) หลงั พืน้ทีร่วม 147 (หนึ่งรอ้ยสีส่บิเจด็) ตารางเมตร 
(2) รัว้คอนกรตีสงู 1.80 (หนึ่งจดุแปด) เมตร ยาว 72 (เจด็สบิสอง) เมตร 
(3) ชุดรบัรอก Mitsubishi 5 (หา้) ตนั ต่อ 1 (หนึ่ง) ชุด สงู 3 (สาม) ชัน้ จ านวน 1 (หนึ่ง) ชุด 
(4) อะพารต์เมนตส์งู 4 (สี)่ ชัน้ จ านวน 1 (หนึ่ง) หลงั พืน้ทีร่วม 1,947 (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยสีส่บิเจด็) ตารางเมตร 
3. ทรพัยส์นิ รวมถงึ อุปกรณ์ เครื่องมอื และเฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมด ทีใ่ชด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั บนทีด่นิโฉนดเลขที ่

34512 เลขทีด่นิ 302 ตัง้อยูท่ี ่999 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  
4. ทีด่นิโฉนดเลขที ่76432 เลขทีด่นิ 1459 ตัง้อยูท่ี ่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มเีน้ือที่

รวม 396 (สามรอ้ยเกา้สบิหก) ตารางวา (ทีด่นิเปล่า) 
 

2.3.1. รำคำ เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ และวิธีช ำระรำคำ 
2.3.1.1. รำคำ 
 ราคาทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการหอพกั เท่ากบั 50,000,000 บาท (หา้สบิลา้นบาทถว้น) 
 
2.3.1.2. เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ 

อา้งองิจากราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระ 
 
2.3.1.3. วิธีช ำระรำคำ 
 ช าระราคาเป็นเงนิสด  
 
2.3.2. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 
 กระแสเงนิสดภายในกจิการของ TSG 
 
2.3.3. ประโยชน์ของกำรท ำรำยกำร 
 เพื่อเป็นทีพ่กัใหพ้นกังาน NBF โดยคดิค่าทีพ่กัในราคาตลาด 
 
2.4. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบักำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ชอบ และมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัเิขา้ท ารายการดงักล่าว  
 
2.5. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ/หรือ กรรมกำรของบริษทัท่ีแตกต่ำงจำกควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรบริษทั 
 - ไม่ม ี- 



 
3. ขนำดของกำรท ำรำยกำร 
 การเขา้ท ารายการดงักล่าว มขีนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบั ตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ โดยอา้งองิงบการเงนิรวมของ
บรษิทั ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึง่ตรวจสอบโดย นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขที่  4664 จาก บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั โดยมรีายละเอียดการค านวณขนาดรายการ ดงันี ้

 สรุปข้อมลูแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม TSTE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 5,530.35 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 19.70 

หนีส้นิรวม 1,543.73 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 465.19 
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 3,501.73 

ก าไรสทุธิ (12 เดือนย้อนหลงั) 152.15 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 135.70 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 16.45 

 

เมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นๆ ที่เกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือน โดยค านวณขนาดรายการตาม

เกณฑ์ค านวณเปรียบเทยีบในการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยสรุปได้ดงันี ้

เกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ 
(NTA) 

NTA ของ NBF ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัท / NTA ของบริษัท 

(76.81 ล้านบาท x 99.99%) / 3,501.73 ล้านบาท 

2.19 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ NBF ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัท / ก าไรสทุธิสว่นท่ี
เป็นของบริษัท (31.68 ล้านบาท x 99.99%)  / 135.70 ล้านบาท 

23.34 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่ของรายการท่ีได้รับ / สนิทรัพย์รวมของบริษัท  
300 ล้านบาท / 5,530.35 ล้านบาท 

5.42 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ ไมน่ ามาปรับใช้ เนื่องจากบริษัทไมม่ีการออกหลกัทรัพย์เพื่อช าระราคา N/A 

 

 ดงันัน้ เมื่อค านวนขนาดรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 

แล้ว ขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 23.34 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ซึง่มีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 15 แต่

ต ่ากวา่ร้อยละ 50 บริษัทจงึมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และจดัสง่สารสนเทศถงึผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบั

แตว่นัท่ีบริษัทแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 


