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25 พฤษภาคม 2559
เรือ ง

แจ้งการได้มาซึง สินทรัพย์และมติให้เพิม ทุนในบริษทั ย่อย (ข้อมูลเพิม เติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“TCC”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า TCC ได้เข้าทํา
รายการได้มาซึง สินทรัพย์โดยการเข้าซือ* หุน้ สามัญร้อยละ 100 ของบริษทั เอ็นวายซี-ไทย บีด ี จํากัด (“NYC”) ซึง เป็ นผู้
ประกอบกิจการธุรกิจไอศกรีมภายใต้ยหี อ้ Emack and Bolio's จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ NYC ซึง มิได้เป็นบุคคลทีเ กีย วโยง
กับ TCC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี*
1. วัน เดือน ปี ทีเกิ ดรายการ
24 พฤษภาคม 2559
2. คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน
2.1 ผูข้ าย: ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เอ็นวายซี-ไทย บีด ี จํากัด ได้แก่
• นางวลัยกรณ์
ไลน์เนอร์
สัดส่วนการถือหุน้
51%
• นายเบนจามิน ไลน์เนอร์
สัดส่วนการถือหุน้
28%
ไลน์เนอร์
สัดส่วนการถือหุน้
20%
• นายเจอรี
• นายบัณฑิต
ศิรพิ รหมสิทธิ 3 สัดส่วนการถือหุน้
1%
2.2 ผูซ้ อ*ื : บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
2.3 ความสัมพันธ์: ผูข้ ายมิได้เป็ นบุคคลทีเ กีย วโยงกันของบริษทั กรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของ TCC
3. ลักษณะโดยทั วไปของรายการ
TCC เข้าทํารายการซือ* หุน้ สามัญของ NYC จํานวน 400,000 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่า
หุน้ รวมทัง* สิน* 4,000,000 บาท (สีล า้ นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ NYC จากกลุ่มผู้
ถือหุน้ เดิมซึง ไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ กีย วโยงกันของบริษทั
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4. การคํานวณขนาดของรายการ
เกณฑ ์การคํานวณ

การคํานวณ

ขนาดรายการ (ร้อย
ละ)

1. เกณฑ์มล
ู ค่าสินทรัพย์ทม
ี ต
ี ัวตนสุทธิ
(NTA)

0.75

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

6.99

3. เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง ตอบแทน

3.29

ู ค่าหุ ้นทุนทีอ
 อกเพือ
 ชําระค่า
4. เกณฑ์มล
สินทรัพย์

ไม่สามารถคํานวณได ้
เนือ
 งจากบริษัทไม่ได ้ออก
หุ ้นเพือ
 ชําระค่าสิง ตอบแทน

ขนาดรายการสูงสุด

6.99

การทํารายการข้างต้นของบริษทั ถือเป็นรายการได้มาซึง สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 20/2551 เรือ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม นี ยั สาคัญทีเ ข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรืองรายการได้มาหรือจําหน่ ายไป”) และ
คํานวณรายการตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 6.99 (เมือนับย้อนหลัง 6 เดือน
รายการนี*เป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศเรืองรายการได้มาหรือจําหน่ ายไปเป็ นรายการแรก) ซึง จัดเป็ น
รายการทีม ขี นาดตํากว่าร้อยละ 15 จึงนับเป็ นรายการประเภทที 3 ตามประกาศเรือ งรายการได้มาหรือจําหน่ ายไป โดย
มีมูลค่าตํากว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีต อ้ งจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของรายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
5. รายละเอียดทรัพย์สินทีได้มา
หุน้ สามัญของ NYC จํานวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี
5.1 ข้อมูลทัวไป
• ชือกิจการ : บริษทั เอ็นวายซี-ไทย บีด ี จํากัด
• ทีตัง บริษทั : เลขที 111 อาคาร เอส.เค.วี. ชัน ที 8 ซอยแสนสบาย ถนนสุขมุ วิท 36 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
• เลขทีนิตบิ ุคคล : 0105555043308
• ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนํ าเข้าและจําหน่ ายไอศกรีมจากต่างประเทศภายใต้ชือ
“Emack and Bolio’s”
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5.2 สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เอ็นวายซี-ไทย บีดี จํากัด
รายการ

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

2556

2557

2558

รวมสินทรัพย์

2,325,636.06

9,700,812.71

21,621,568.83

รวมหนีสนิ

2,500,339.16

8,716,779.70

15,274,186.76

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

(174,703.10)

984,033.01

6,347,382.07

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(257,796.21)

1,158,736.11

1,663,349.06

6. มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
การเข้าซือ หุน้ สามัญ NYC ในครังนี
  TCC จะได้ดาํ เนินการชําระเงินค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของ NYC เป็ นเงินจํานวนทัง สิน 33,822,263.73 บาท (สามสิบสามล้านแปดแสนสองหมืนสองพันสองร้อยหกสิบสาม
บาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
7. มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีจะได้มา
หุน้ สามัญของ NYC จํานวน 400,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน มีมลู ค่าทีต ราไว้
10 บาท มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 15.87 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีรวม
เท่ากับ 6,347,382.07 บาท
8. เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ งตอบแทน
การกําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญของ NYC เป็ นราคาทีได้จากการเจรจาต่อรอง และพิจารณาจากวิธมี ูลค่า
ปจั จุบนั ของกระแสเงินสดของกิจการ ซึงประเมินโดยบริษทั MPPA จํากัด ซึงเป็ นทีปรึกษาทางการเงินของบริษัท
นอกจากนี บริษทั ได้คํานึงถึงประโยชน์ จากมูลค่าทางการตลาดของ NYC อีกทัง กิจการดังกล่าวมีความพร้อมทัง
ทางด้านทรัพยากรและฐานลูกค้ารองรับอยูแ่ ล้ว ซึงจะสามารถดําเนินการทางธุรกิจและรับรูร้ ายได้ได้ทนั ที
9. ผลประโยชน์ คาดว่าบริ ษทั จะได้รบั
การเข้าซือ หุน้ สามัญ NYC ในครัง นีจะเป็ นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ไปสู่ธุรกิจด้านอาหารซึงจะ
สามารถเพิมการเติบโตของรายได้และกําไรให้แก่บริษทั ในอนาคต
10. แหล่งเงิ นทุนทีใช้
แหล่งเงินทุนในการซือ หุน้ มาจากการกระแสเงินสดของบริษทั
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11. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัทซึงไม่มีกรรมการทีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันเข้าร่ว ม
ประชุมในวาระดังกล่าวข้างต้นได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํารายการซือ หุน้ สามัญทัง หมดของ NYC เป็ นรายการทีมี
ความสมเหตุสมผล คุม้ ค่าแก่ลงทุน รวมทัง เป็ นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ไปสูธ่ ุรกิจด้านอาหาร ซึงจะสามารถ
เพิมการเติบโตของรายได้และกําไรให้แก่บริษทั ในอนาคต ทัง นี การพิจารณารายการดังกล่าวทีประชุมคณะกรรมการได้
คํานึงถึงเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิมทุนจด
ทะเบียนของ NYC โดยมีวตั ถุประสงค์เพือนําไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ NYC โดยมีรายละเอียดดังนี
ทุนจดทะเบียน
• ก่อนการเพิมทุน 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
• หลังการเพิมทุน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
12. หมายเหตุเพิ มเติม
รายการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบีย นในการได้ม าหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และไม่เข้า
หลักเกณฑ์เ รืองการเปิ ด เผยข้อมูล และการปฏิบัติก ารของบริษทั จดทะเบีย นในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.2546
เนืองจากคู่กรณีทีเกียวข้อง (หมายความรวมถึงบุคคลทีขายหุ้นให้แก่บริษทั ) ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับบริษทั จด
ทะเบียนหรือบริษทั ย่อย โดยมิได้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด แต่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั กิ าร
ใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงิน
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