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ที่
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

แจ้งการร่วมลงทุนในบริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด และกิจการหอพัก

เรียน

ผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

สารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (บริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 99.99) นัน้ ได้ขยายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอาหาร โดยซือ้ หุน้ สามัญ
บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด และ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (บริษัทฯ ถือหุน้ ทัง้ หมดร้อย
ละ 79.80) ได้เข้าซือ้ ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการหอพักโดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการที่ 1. บริษทั ที เอส ฟู้ด โฮลดิง้ จากัด ซือ้ หุน้ สามัญ บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด
ชื่อบริษทั
บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด
ทีต่ งั ้ สานักงาน
592/2 หมู่ท่ี 17 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนมคบเคีย้ ว และอาหารสาเร็จรูป
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 400,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ผูซ้ อ้ื
บริษทั ที เอส ฟู้ด โฮลดิง้ จากัด
ผูข้ าย
บริษทั เอส แอนด์ เค โฮลดิง้ จากัด และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม
จานวนหุน้ ทีซ่ อ้ื
หุน้ สามัญ 400,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
โครงสร้างการถือหุน้ หลังการ บริษทั ที เอส ฟู้ด โฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
ซือ้ หุน้ เป็ นผลสาเร็จ
รายการที่ 2. บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด ซือ้ ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการหอพัก
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
1. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 34512 เลขทีด่ นิ 302 ตัง้ อยู่ท่ี 999 ตาบลบางเสาธง อาเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อทีร่ วม 260.3 (สองร้อยหกสิบจุดสาม) ตารางวา
และสิง่ ปลูกสร้างรวมถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ และเฟอร์นิเจอร์ทงั ้ หมดทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ
ดังกล่าว
2. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 76432 เลขทีด่ นิ 1459 ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลบางเสาธง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อทีร่ วม 396 (สามร้อยเก้าสิบหก) ตารางวา (ทีด่ นิ เปล่า)
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจหอพัก
ผูซ้ อ้ื
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
ผูข้ าย
นายสมชาย อัศวเศรณี

-2ทัง้ นี้ บริษทั เอส แอนด์ เค โฮลดิง้ จากัด และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม ทีเ่ ป็ นผูข้ ายหุน้ สามัญ บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด
และนายสมชาย อัศวเศรณีไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย ดังนัน้ ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 และเมื่อค านวนขนาดรายการได้ม าซึ่งสินทรัพ ย์ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 แล้ว ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.34 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน ซึง่ มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
จัดส่งสารสนเทศถึงผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สานักเลขานุการบริษทั
โทร.02-1834567 ต่อ 4012-14

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทย่ อย
1. รายการที่ 1. บริษทั ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด รับโอนหุ้นสำมัญ บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ดู จากัด
1.1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 6/2565 เมื่อวันที่
30 มิถนุ ายน 2565 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ที เอส ฟูด้ โฮลดิ ้ง จากัด (“TSF”) รับโอนหุน้ สามัญ บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด
(“NBF”))
1.2. คู่สัญญาที่ทารายการและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
1.2.1. ผู้รับโอน :
บริ ษัท ที เอส ฟูด้ โฮลดิ ้ง จากัด (“TSF”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน) (“TSTE”) (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
TSF)

1.2.2. ผู้โอน

:

บริ ษัท เอส แอนด์ เค โฮลดิ ้ง จากัด (“S&K”) โดยมี Ultimate shareholder คือ นายสมชาย
อัศวเศรณี, นางสาวปริ ชาติ อัศวเศรณี และนางสาววิภาดา เลิศสุวรรณกุล

ผู้ซื ้อและผู้ขาย ไม่ มี ความสัมพันธ์ในด้ านการถือหุ้น หรื อการมีผ้ บู ริ หารร่วมกัน ดังนัน้ รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
1.3. ลักษณะกำรทำรำยกำร
เป็ นการทารายการโดย TSF (“ผูร้ บ้ โอน”) รับโอนหุน้ สามัญบริษทั NBF จาก S&K (“ผูโ้ อน”) โดย TSF รับโอน
กิจการทัง้ หมดของผูโ้ อน ได้แก่ การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จานวน 399,998 (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้า
สิบแปด) หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.999 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้า) ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทงั ้ หมดทีม่ ี
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว และหนี้สนิ โดยมีรายละเอียดของบริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด ดังนี้
ชื่อบริษทั
:
บริษทั เนเจอร์เบสท์ฟ้ ูด จากัด
ลักษณะธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนมคบเคีย้ ว และอาหารสาเร็จรูป
ทุนชาระแล้ว
:
40,000,000 บาท (สีส่ บิ ล้านบาทถ้วน)
ทัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ และกรรมการ ของ NBF ก่อน และ ณ วันเข้าทารายการเป็ นดังตาราง ข้างล่างนี้
ณ วันเข้ าทารายการ
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นของ NBF
ก่อนวันเข้ำทำรำยกำร
จำนวนหุ้น
(หุ้น)

1. บริษทั เอส แอนด์ เค โฮลดิง้ จากัด
2. นางสาว ปริชาติ อัศวเศรณี
3. นางสาว วิภาดา เลิศสุวรรณกุล
4. บริษทั ที เอส ฟู้ด โฮลดิง้ จากัด
5. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
6. นายธนากร เจริญวงศา

399,998
1
1
0
0
0

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)

99.9995
0.0002
0.0002
0.0000
0.0000
0.0000

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

0
0
0
399,998
1
1

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)

0.0000
0.0000
0.0000
99.9995
0.0002
0.0002

รายชื่อกรรมการก่ อนวันเข้ าทารายการ
1. นางสาววิภาดา เลิศสุวรรณกุล
2. นายสมชาย อัศวเศรณี
3. นายอิชิโร ทาชิยะ
4. พลเอก ประยุทธ เมฆวิชยั
5. นายพิชยั อัศวเศรณี

รายชื่อกรรมการ ณ วันเข้ าทารายการ
1. นางสาววิภาดา เลิศสุวรรณกุล
2. นายสมชาย อัศวเศรณี
3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
4. นายธนากร เจริ ญวงศา
5. นายฐนกร บุรินทรชาติ

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของงบการเงิน NBF 3 ปี ดังนี้
งบการเงิน NBF
2562
สินทรัพย์รวม
239.16
หนี ้สินรวม
160.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น
78.27
รายได้ รวม
220.39
ค่าใช้ จา่ ยรวม
209.80
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
10.59
ต้ นทุนทางการเงิน
5.64
ภาษี เงินได้
1.70
กาไรสุทธิ
3.25

2563
226.18
128.01
98.17
256.18
226.77
29.42
4.15
5.37
19.90

หน่วย : ล้านบาท
2564
281.10
204.09
77.01
305.62
262.95
42.67
2.46
8.53
31.68

1.3.1. รำคำ เกณฑ์กำรกำหนดรำคำ และวิ ธีชำระรำคำ
1.3.1.1. รำคำค่ำตอบแทนกำรโอนกิ จกำร คานวณตามสูตรดังนี้
ค่ำตอบแทนกำรโอนกิ จกำร หรือ X = A + B – C – D - E
โดยที่
A เท่ากับ มูลค่ากิจการทัง้ หมด ของ NBF (Enterprise Value) เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้า
สิบล้านบาท)
B เท่ากับ รายการเงินสดหรือทรัพย์สนิ เทียบเท่าเงินสด รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และรายการสินค้า
คงเหลือของกิจการ ของ NBF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
C เท่ากับ รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และรายการเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินของกิจการ ของ NBF ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
D เท่ากับ หนี้สนิ ทีย่ งั ไม่มกี ารบันทึกบัญชี ของ NBF เช่น ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เงินเกษียณ
เงินชดเชยการออกจากงาน เป็ นต้น และหนี้สนิ การตัง้ สารองภาระผูกพันอื่น ๆ ของกิจการ
E เท่ากับ หนี้สนิ ของผูร้ บั โอนตามทีป่ รากฎในงบการเงินของผูร้ บั โอน อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุน ณ เวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันโอนกิจการทัง้ หมดของ NBF
1.3.1.2. เกณฑ์กำรกำหนดรำคำ
ใช้วธิ กี ระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cashflow)

1.3.1.3. วิ ธีชำระรำคำ
ชาระราคาเป็ นเงินสด
1.3.2. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
1.3.3. ประโยชน์ของกำรทำรำยกำร
เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านอาหารจากผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ด้านอาหารต่างๆ อาทิเช่น แป้ งสาลี น้ามันพืช โปรตีนจากจิง้ หรีด
เป็ นต้น รวมถึงพันธมิตรการค้าด้านอาหาร เช่น น้าตาล เป็ นต้น สูก่ ารเป็ นผูผ้ ลิตวัตถุดบิ อาหารทีส่ าคัญ อาทิ สาหร่าย และ
ผงปรุงรสชนิดต่างๆ (Seasoning) เพื่อเป็ นผูผ้ ลิตอาหารสาเร็จรูป และขนมคบเคีย้ ว ภายใต้ตราสินค้า Koriko และจะพัฒนา
สินค้าและตราสินค้าต่างๆ เพื่อจาหน่ายต่อไปในอนาคต
1.4. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกับกำรตกลงเข้ำทำรำยกำร
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นชอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั เิ ข้าทารายการดังกล่าว เนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทารายการนี้ จะทาให้บริษทั ขยายธุรกิจด้านอาหารโดยต่อยอดจากธุรกิจเดิม ซึง่ จะทาให้บริษทั
สามารถเติบโตอย่างยังยื
่ น เสริมสร้างความสามารถในการทากาไรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
1.5. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ/หรือ กรรมกำรของบริ ษทั ที่ แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทั
- ไม่มี 2. รายการที่ 2. บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด ซื้อที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ำง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิ จกำรหอพัก
2.1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 6/2565
เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด (“TSG”) ซือ้ ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วข้องกับกิจการหอพัก)
2.2. คู่สัญญาที่ทารายการและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
2.2.1. ผู้ซื ้อ
:
บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด (“TSG”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน) (“TSTE”) (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 79.80 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
TSG)

2.2.2. ผู้ขาย

:

นายสมชาย อัศวเศรณี

ผู้ซื ้อและผู้ขาย ไม่ มี ความสัมพันธ์ในด้ านการถือหุ้น หรื อการมีผ้ บู ริ หารร่วมกัน ดังนัน้ รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

2.3. ลักษณะกำรทำรำยกำร
เป็ นการซือ้ ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการหอพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชัน้ อายุ
ประมาณ 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 34512 เลขทีด่ นิ 302 ตัง้ อยู่ท่ี 999 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี
เนื้อทีร่ วม 260.3 (สองร้อยหกสิบจุดสาม) ตารางวา
2. สิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 34512 เลขทีด่ นิ 302 ตัง้ อยู่ท่ี 999 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการได้แก่
(1) อาคารโรงอาหารสูงชัน้ เดียว จานวน 1 (หนึ่ง) หลัง พืน้ ทีร่ วม 147 (หนึ่งร้อยสีส่ บิ เจ็ด) ตารางเมตร
(2) รัว้ คอนกรีตสูง 1.80 (หนึ่งจุดแปด) เมตร ยาว 72 (เจ็ดสิบสอง) เมตร
(3) ชุดรับรอก Mitsubishi 5 (ห้า) ตัน ต่อ 1 (หนึ่ง) ชุด สูง 3 (สาม) ชัน้ จานวน 1 (หนึ่ง) ชุด
(4) อะพาร์ตเมนต์สงู 4 (สี)่ ชัน้ จานวน 1 (หนึ่ง) หลัง พืน้ ทีร่ วม 1,947 (หนึ่งพันเก้าร้อยสีส่ บิ เจ็ด) ตารางเมตร
3. ทรัพย์สนิ รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ และเฟอร์นิเจอร์ทงั ้ หมด ทีใ่ ช้ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั บนทีด่ นิ โฉนดเลขที่
34512 เลขทีด่ นิ 302 ตัง้ อยูท่ ่ี 999 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
4. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 76432 เลขทีด่ นิ 1459 ตัง้ อยูท่ ่ี ตาบลบางเสาธง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่
รวม 396 (สามร้อยเก้าสิบหก) ตารางวา (ทีด่ นิ เปล่า)
2.3.1. รำคำ เกณฑ์กำรกำหนดรำคำ และวิ ธีชำระรำคำ
2.3.1.1. รำคำ
ราคาทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการหอพัก เท่ากับ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
2.3.1.2. เกณฑ์กำรกำหนดรำคำ
อ้างอิงจากราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระ
2.3.1.3. วิ ธีชำระรำคำ
ชาระราคาเป็ นเงินสด
2.3.2. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้
กระแสเงินสดภายในกิจการของ TSG
2.3.3. ประโยชน์ของกำรทำรำยกำร
เพื่อเป็ นทีพ่ กั ให้พนักงาน NBF โดยคิดค่าทีพ่ กั ในราคาตลาด
2.4. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกับกำรตกลงเข้ำทำรำยกำร
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นชอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั เิ ข้าทารายการดังกล่าว
2.5. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ/หรือ กรรมกำรของบริ ษทั ที่ แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทั
- ไม่มี -

3. ขนำดของกำรทำรำยกำร
การเข้าทารายการดังกล่าว มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับ ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของ
บริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึง่ ตรวจสอบโดย นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4664 จาก บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ ดังนี ้
สรุปข้ อมูลแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม TSTE
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไรสุทธิ (12 เดือนย้ อนหลัง)
กาไรส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริ ษัทใหญ่
กาไรส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ล้ านบาท)
5,530.35
19.70
1,543.73
465.19
3,501.73
152.15
135.70
16.45

เมื่อรวมขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์อื่นๆ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือน โดยคานวณขนาดรายการตาม
เกณฑ์คานวณเปรี ยบเทียบในการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
เกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ
(NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคานวณ
NTA ของ NBF ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัท / NTA ของบริ ษัท

(76.81 ล้ านบาท x 99.99%) / 3,501.73 ล้ านบาท
กาไรสุทธิของ NBF ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัท / กาไรสุทธิสว่ นที่
เป็ นของบริ ษัท (31.68 ล้ านบาท x 99.99%) / 135.70 ล้ านบาท
มูลค่าของรายการที่ได้ รับ / สินทรัพย์รวมของบริ ษัท
300 ล้ านบาท / 5,530.35 ล้ านบาท
ไม่นามาปรับใช้ เนื่องจากบริ ษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชาระราคา

ขนาดรายการ
(ร้ อยละ)
2.19

23.34

5.42

N/A

ดังนัน้ เมื่อคานวนขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
แล้ ว ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 23.34 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ซึง่ มีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 15 แต่
ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับ
แต่วนั ที่บริ ษัทแจ้ งข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ

