TYCN 024/64
20 ตุลาคม 2564
เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด
เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ด ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ไทยคู น เวิ ล ด ไ วด กรุ ป (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) “TYCN หรื อ

บริษัท” ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด ตาม
สัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเจ็ดสิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพัน (70,191,000) บาท บริษัทรวม บริษัท เค ดี บี
จํากัด มีความประสงคที่จะใหมีการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อความตองการในการดําเนินธุรกิจ ใชเปนเงินลงทุนโครงการ
ดานอสังหาริมทรัพยในอนาคตกับบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวโยงกัน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นขึ้ น อี ก หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ หกล า น (156,000,000) บาท จากเดิ ม สามล า นหกแสนสามหมื่ น หกพั น
(3,636,000) บาท เปนหนึ่งรอยห าสิบเกาล านหกแสนสามหมื่นหกพัน (159,636,000) บาท รวมเปนจํานวน หนึ่ ง
แสนหาหมื่นเกาพันหกรอยสามสิบหก (159,636) หุน ราคาตามมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ หนึ่งพัน (1,000) บาท
โครงสรางผูถือหุนหลังการเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน
กอนการ
เปลี่ยนแปลง

1

นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท

1,998

54.95

87,721

54.95

2

นายหวง เหวิน สง

1

0.03

44

0.03

3

นายธนกร เจริญหรูตระกูล

1

0.03

44

0.03

4

TYCN

1,636

44.99

71,827

44.99

Total

3,636

100.00

159,636

100.00

%

จํานวนหุน
หลังการ
เปลี่ยนแปลง

%

บริษัทจะเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งถีอเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
การเปดเผยขอมูลดังนี้
1.

วัน เดือน ป ที่ เกิดรายการ

:

ภายในไตรมาส 4 ป 2564

2.

คูกรณีที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษท
ั จดทะเบียน
2.1 บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2.2 บริษัท เค ดี บี จํากัด เปนบริษัทรวมโดยบริษัทถือหุน รอยละ 44.99
2.3 ความสัมพันธระหวางกัน : เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากนายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท เปน
กรรมการของบริษัท และเปนกรรมการที่เปนผูถือหุนใหญใน บริษัท เค ดี บี จํากัด

1

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ
3.1 ลักษณะรายการ
บริษัท ประสงคจะเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน จํานวน เจ็ด
หมื่นหนึ่งรอยเกาสิบเอ็ด (70,191) หุน รวมเปนเงินที่ตองชําระทั้งสิ้น เจ็ดสิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่ง
พัน (70,191,000) บาท ราคาตามมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ หนึ่งพัน (1,000) บาท
การเพิ่มทุนเบื้องตนของบริษัท ในบริษัท เค ดี บี จํากัด อางอิง หนังสือ ที่ TYCN 021 / 64 วันที่
30 กันยายน 2564 เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เค ดี บี จํากัด ซึ่ง
บริษัทไดเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยไปแลวนั้นเกี่ยวกับการที่บริษัทซื้อหุนในราคาล้ํากวามูลคาเพื่อเขาไป
ถือหุน บริษัท เค ดี บี จํากัด รอยละ 44.99 เพื่อเปนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยผานบริษัท เค ดี บี
จํากัด
3.2 รายละเอียดของบริษัท เค ดี บี จํากัด
ที่อยู
:
98/245 หมูที่ 9 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสุทรปราการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ประกอบกิจการดานอสังหาริมทรัพย
ทุนจดทะเบียน
:
3,636,000 บาท จํานวนหุน 3,636 หุน มูลคาที่ตราไว 1,000 บาท
ทุนชําระแลว
:
3,636,000 บาท
รายชื่อกรรมการของบริษัท เค ดี บี จํากัด มี 3 ราย ดังนี้
1. นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท
2. นายธนกร เจริญหรูตระกูล
3. นางสาวหวง เฟง เหมย
จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท ลงลายมือชื่อ
รวมกับนายธนกร เจริญหรูตระกูล หรือ นางสาวหวง เฟง เหมย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท เค ดี บี จํากัด
ขอมูลปงบการเงิน 2561 - 2563
หนวย : บาท
สินทรัพยหมุนเวียน

2561

2562

2563

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

6,206

881

5,556

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

28,080,000

27,885,000

27,690,000

สินทรัพยไมหมุนเวียน

28,080,000

27,885,000

27,690,000

สินทรัพยรวม

28,086,206

27,885,881

27,695,556

หนี้สินหมุนเวียน

28,987,000

28,997,000

29,017,000

หนี้สินรวม

28,987,000

28,997,000

29,017,000

(900,794)

(1,111,119)

(1,321,444)

28,086,206

27,885,881

27,695,556

สวนของผูถือหุน
หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน
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งบกําไรขาดทุน บริษัท เค ดี บี จํากัด
ขอมูลปงบการเงิน 2561 - 2563
หนวย : บาท

2561

2562

2563

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

รายไดรวม

-

-

-

ตนทุนขาย

-

-

-

กําไร(ขาดทุน) ขั้นตน

-

-

-

210,275

210,325

210,325

(210,275)

(210,325)

(210,325)

รายจายรวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

รายจายรวม มีดังนี้
1.คาสอบบัญชี 15,025 บาท
2. คาธรรมเนียมอื่น 300 บาท
3. คาเสื่อมราคา 195,000 บาท
รวมรายจาย 210,325 บาท
หลังจากบริษัท เคดีบี จํากัด เขามาเปนบริษัทรวม บริษัทจะมีการประเมินคาเผื่อการดอยคาของเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมตามหลักของมาตราฐานบัญชี
4. มูลคารวม และเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาของรายการ
มูลคารวมของรายการ

: มูลคาสิ่งตอบแทนรวมที่บริษัทจะตองชําระ สําหรับการเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม
บริษัท เค ดี บี จํากัด เทากับ จํานวน เจ็ดหมื่นหนึ่งรอยเกาสิบเอ็ด (70,191) หุน
ราคาตามมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ หนึ่งพัน (1,000) บาท รวมเปนเงินที่ตองชําระ
ทั้งสิ้น เจ็ดสิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพัน (70,191,000) บาท

เงื่อนไขการชําระเงิน

: บริษัทจะชําระคาหุนสามัญใหแกผูขายดวยเงินสด ภายในไตรมาส 4 ป 2564

แหลงที่มาของเงินทุน

: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เกณฑในการคํานวนมูลคาของรายการ

:

เปนการเขาลงทุนเพิ่มทุนการถือหุน ในบริษัท เค ดี บี จํากัด ใน
ราคาตามมูลคาที่ตราไว

5. การคํานวณ ขนาดของรายการ
5.1 รายการที่เกี่ยวของที่ตองเปดเผยตามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลั ก เกณฑ ใ นการทํ า รายการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ เ ข า ข า ยเป น การได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย สิ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา “ประกาศเรื่อง การ
ไดมาหรือจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 0.95 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
ประจําป ที่ผานการสอบทาน

จากผูสอบบัญชีแลว ณ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ

มูลคารวมสิ่งตอบแทน และมีรายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา รอยละ
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0.73 ดังนั้นจึงมีขนาดรายการสูงสุดคิดเปนรอยละ 1.68 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ซึ่งเปนขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมูล คารวมของสิ่ งตอบแทนที่ มีข นาดรายการต่ํ ากว าร อยละ 15 บริ ษั ทจึง ไมได มีหนาที่ ต องเปด เผย
ขอมูลตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
หลักเกณฑ

สูตรการคํานวณ

1.เกณฑมูลค าสินทรั พยที่มี

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x %สัดสวนที่ไดมา) x 100

ตัวตนสุทธิ

การคํานวณ

NTA ของบริษัทจดทะเบียน

2.เกณฑกําไรสุทธิ

(กําไรสุทธิของบริษัทที่ไดมา x สัดสวนการถือหุน) x 100
กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน

3. เกณฑ มู ล ค า รวมของสิ่ ง

มูลคารายการที่ไดรับ x 100

ตอบแทน

สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน

4 . เ ก ณ ฑ มู ล ค า หุ น ทุ น ที่

จํานวนหุนทุนที่บริษัทออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100

ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย

จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท

ขนาดรายการ

ไมสามารถคํานวณได

ไมสามารถคํานวณได

เนื่องจาก NTA ของบริษัท

เนื่องจาก NTA ของบริษัท

เค ดี บี จํากัด มีคาเปนลบ

เค ดี บี จํากัด มีคาเปนลบ

ไมสามารถคํานวณได

ไมสามารถคํานวณได

เนื่องจากบริษัท เค ดี บี

เนื่องจากบริษัท เค ดี บี

จํากัด บันทึกขาดทุนสุทธิ

จํากัด บันทึกขาดทุนสุทธิ

70,191,000 x 100

0.95%

7,404,555,000
ไมสามารถคํานวณได

ไ ม ส า ม า ร ถ คํ า น ว ณ ไ ด

เนื่องจากบริษัทไมไดออก

เนื่องจากบริษัทไมได ออก

หุน เพื่อชําระคาตอบแทน

หุน เพื่อชําระคาตอบแทน

ขนาดรายการสูงสุด

0.95%

5.2 รายการที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ต องเป ด เผยตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบี ยนในรายการเกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ตามที่ได แก ไข
เพิ่ ม เติ ม ) (รวมเรี ย กว า “ประกาศเรื่ อ ง การได ม าหรื อ จํ า หน า ยไป”) โดยมี ข นาดรายการคิ ด เป น ร อ ยละ 1.61
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ เปนรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
รายละเอียดการคํานวณ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระให x 100
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หมายเหตุ :

-

=

ขนาดรายการ
70,191,000 บาท x 100

รอยละ 1.61

4,368,026,000.00 บาท

มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คํานวณโดยใชสินทรัพยรวม หักสินทรัพย
ไมมีตัวตนหักคาความนิยมหักสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีหักหนี้สินรวมและหักสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อางอิง งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564

คํ านวณขนาดรายการ ขนาดรายการคิด เป น ร อยละ 1.61 ของสิ น ทรั พ ย ที่มีตั วตน ทั้ งนี้ มีรายการเกี่ ยวโยงกั น ที่
เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา รอยละ 1.24 ดังนั้น จึงมีขนาดรายการสูงสุดคิดเปนรอยละ 2.85 ของสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิเปนรายการขนาดกลาง ซึ่งตองขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปดเผยตอตลาดหลักทรัพย แห ง
ประเทศไทย
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6. ลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด ตามสัดสวนการถื อหุน รอยละ 44.99 โดยบริษัท เค ดี บี
จํากัด จะไดรับชําระเงินมูลคาหุนสามัญ จํานวนเจ็ดสิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพัน (70,191,000) บาท จาก
การออกหุนเพิ่มทุนของบริษัท เค ดี บี จํากัด จํานวน เจ็ดหมื่นหนึ่งรอยเกาสิบเอ็ด (70,191) หุน และมีกรรมการที่มี
สวนไดเสียดังนี้
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความเกี่ยวโยง
ชื่อ – สุกล

ตําแหนงในบริษัท

ความสัมพันธใน บริษัท เค ดี บี จํากัด

นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทและผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ 54.95

นายหวง เหวิน สง

กรรมการบริษัท

ผูถือหุนและเปนบุคคลเกี่ยวโยงกับนายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท

นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท และกรรมการของบริษัทและผูถือหุน
ใหญใน เคดีบี จํากัด นาย หวง เหวิน สง ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท เปนผูถือหุน บริษัท เค ดี บี จํากัด และ
เปนบุคคลเกี่ยวโยงกับนายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท ดังนั้น นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท และนายหวง เห
วิน สง ถือเปนบุคคลเกี่ยวโยงจึงงดออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้บุคคลที่มีสวนไดเสียไดออก
จากหองประชุมในวาระนี้
7. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับแกบริษัท
การลงทุนในบริษัท เค ดี บี จํากัด ในครั้งนี้นั้นเปนการซื้อหุนเพิ่มทุน ที่ผูถือหุนทุกคนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนในราคาตอ
หุนที่เทากัน และผูถือหุนทุกคนใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมดตามสิทธิของผูถือโดยหุนแตละคนในบริษัท
เค ดี บี จํากัด โดยการลงทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อเพิ่มเงินทุนในการ
ซื้ อ ที่ ดิ น ที่ มี แ นวโน ม ว า จะสามารถนํ า มาพั ฒ นาต อ ได หรื อ สามารถเพิ่ ม มู ล ค า ได ใ นอนาคต และสามารถหา
ประโยชนจากคาเชาในระหวางที่ยังไมไดพัฒนาหรือในระหวางรอขาย โดยบริษัท เค ดี บี จํากัด ตั้งเปาหมายไว
วา จะใชเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 170,000,000บาท เพื่อเปนการเพิ่มความระมัดระวั งในการซื้ อ
ที่ดิน ที่ดินที่จะซื้อนั้นจะตองมีการประเมินราคาโดยบริษัทผูประเมินที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และราคาที่ซื้อขายจะตองต่ํากวาหรือไมควรเกินจากราคาประเมินที่ไดจากบริษัท
ผูประเมินราคาทรัพยสิน อีกทั้งที่ดินควรอยูในทําเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาได หรือใหเชาได ทั้งนี้ เพื่อให
มั่นใจวา บริษัท เค ดี บี จํากัด จะสามารถซื้อที่ดินไดในราคาที่เหมาะสม และมีโอกาสในการทํากําไรจากคาเชา
และ ราคาที่คาดวานาจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
19 นั้นคลี่คลายลง
8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการเกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียและ/หรือ
กรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกันไดพิจารณาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ มีความเห็นวาการเขา
เพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน ของบริษัท เค ดี บี จํากัด ในครั้งนี้ การซื้อหุนเพิ่มทุน ที่ผูถือหุนทุกคนเขาซื้อหุน
เพิ่มทุนในราคาตอหุนที่เทากัน และผูถือหุนทุกคนใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมดตามสิทธิของผูถือโดยหุน
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แตละคนในบริษัท เค ดี บี จํากัด อีกทั้งนายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท ผูที่มีความเกี่ยวโยง ก็ตกลงซื้อหุนเพิ่ม
ทุนในสวนของตนดวยและจะชําระเงินคาหุนตามสวนของตนตามจริงดวยตนเอง จึงไมเกิดความเสียเปรียบใดๆตอ
บริษัท อีกทั้ง วัตถุประสงคของการลงทุนก็เปนไปตามที่ไดตกลงกันไวตั้งแตแรกที่บริษัทเขาทําการลงทุ น ใน
บริษัท เค ดี บี จํากัด ดังนั้น อีกทั้งยังมีการใชความระมัดระวังในการซื้อที่ดินอยางรอบคอบ การลงทุนในครั้งนี้
จึงมีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการเก็งกํ าไร
ระยะยาว อีกทั้งยังสรางโอกาสในการเพิ่มรายไดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกบริษัทและผูถือหุนไดใน
ระยะยาว
เมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่บริษัทจะไดรับ และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งโอกาสที่ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผล
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวขางตนเปรียบเทียบกับการทํารายการกับบุคคลอื่นที่มิใชบุคคล
เกี่ยวโยงกัน มีความเห็นวาการเพิ่มการลงทุนบริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน ในครั้งนี้ ไม
มีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทและบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงและเปนการซื้อในราคาตามมูลคาที่ตรา
ไว กรรมการไดใชความระมัดระวังและพิจารณาอยางรอบคอบแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหเพิ่มการลงทุน
บริษัทรวม บริษัท เค ดี บี จํากัด ดังกลาว
9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามขอ 8
-ไมมี -

จึงเรียนมายังทานเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
............................................
(นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท)
กรรมการ
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