ที่ สนก. 050/2562
2 เมษายน 2562
เรื่อง

แจ้งการลงทุนในหุ้นสามัญบริษทั คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จากัด

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิ ารของบริษัทจดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทคริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล
คาร์ โค้ทติ้ง จากัด (“CTS”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการได้มาซึง่ สินทรัพย์
วันที่ทารายการ

: 2 เมษายน 2562

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

: บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จากัด และ ASIA CLASSIC
INVESTMENT LIMITED ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ดังนั้น จึงไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายละเอียดของสินทรัพย์
ชื่อบริษัท

: บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จากัด

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจศูนย์บริการดูแลปกป้องและเคลือบสีรถยนต์แบบครบวงจร และมี
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศลาวและกัมพูชา

เงินลงทุน

: ลงทุนในหุ้นสามัญจานวน 32,750 หุ้น มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 37,800,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12% ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน
โดยเป็นการซื้อหุ้นเดิมจานวน 9,830 หุ้นจาก บริษัท เอเชียคลาสสิคอินเวสท์
เมนท์ จากัด และ หุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 22,920 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ก่อนทารายการ
ชื่อผู้ถือหุน้

หลังทารายการ

จานวนหุ้น

%

จานวนหุ้น

%

นายชินพล จงประเสริฐ

43,100

35.92

93,958

34.43

นางธีรรัตน์ จงประเสริฐ

43,100

35.92

93,958

34.43

Asia Classic Investment Limited

9,830

8.19

-

-

นายวธันย์ สวัสดิชยั นันทา

7,990

6.66

17,418

6.38

นางสาวสุภัทรภรณ์ เชื้อเงิน

7,990

6.66

17,418

6.38

นางสาวช่อผกา ธีระเดชากุล

7,990

6.66

17,418

6.38

32,750

12.00%

272,920

100.00%

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
รวม

120,000

100.00%

งบการเงิน ปี 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
9,659.49
29,117.27
38,776.76
10,691.26
18,358.09
29,049.36
9,727.40
74,007.64
9,654.24

แหล่งเงินทุนที่ใช้

:

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

: บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างมากทั้งจากธุรกิจ
ปัจจุบันและโอกาสในการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้บริษัท
ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือกาไรจากส่วนต่างของเงินลงทุนใน
อนาคต

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนด
มูลค่าสิ่งตอบแทน

เงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงานของบริษัท

: มูลค่าสิ่งตอบแทนประเมินจากฝ่ายบริหารบริษัท โดยพิจารณาผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาในอดีตประกอบกับแผนการดาเนินงานรวมทั้งโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
ในอนาคตเพื่อนามาใช้อ้างอิงในการกาหนดมูลค่าการลงทุนโดยวิธีเปรียบเทียบกับ
หลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (market comparable approach)

การคานวนขนาดรายการ
เกณฑ์

งบการเงินรวมปี 2561

1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิ (NTA)
= NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่จะได้มา x100
*NTA ของบริษัทจดทะเบียน
*NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2) เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน **
= กาไรสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้รับx100
กาไรสุทธิของบริษัท

=28.08 ลบx12% x100
1,981.66 ลบ
= 0.17%

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
= มูลค่ารายการที่จา่ ยหรือได้รับ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

-

= 38.4 ลบ. X 100
2,772.87 ลบ.
= 1.36%

4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
= จานวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วของบริษัท
ขนาดรายการสูงสุด
1.36%
**ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

การเข้าทารายการมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.36 ตามวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงิน รวมของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว) เมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่ได้มาในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลังแล้ว มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
8.19 ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

