เลขที่ 08/620326
วันที่ 26 มีนาคม 2562
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้อนุมตั แิ ผนการนาหุน้ ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (“TFM”) ซึง่
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดาเนินการให้มกี าร
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมทัง้ หุน้ สามัญเดิมใน TFM ที่เสนอขายโดยบริษัทให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
(“แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดทีส่ าคัญได้ดงั นี้
1. อนุ ม ัติแ ผนการนา TFM เข้า จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ โดย TFM จะเพิ่ม ทุน จดทะเบียนจากเดิม 820.00
ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชาระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM
2. อนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขายหุน้ สามัญเดิมของ TFM ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ต่อประชาชนเป็ นจานวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชาระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่
ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM ในราคาเสนอขายและในครัง้ เดียวกันกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
3. อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และ TFM (โครงการ
ESOP) โดยแบ่งเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เป็ นจานวนไม่เกิน 2.5
ล้านหุน้ และการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ TFM เป็ นจานวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุน้
รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 5.0 ล้านหุน้ ณ มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ TFM เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุน้ ซึง่ รวมกันคิดเป็ นอัตราส่วนไม่
เกินร้อยละ 1.00 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ตาม
แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยหุ้นสามัญออกใหม่ท่เี หลือจากการจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษทั และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถนามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปได้
่
ทัง้ นี้ หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่บริษัทถืออยู่
สาเร็จลง จะส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ใน TFM ลดลง และเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิม่ เติม
(“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยเมื่อคานวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั ใน TFM ตาม
วิธกี ารต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของบริษัทและของ TFM พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนิ นงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษั ทไม่มหี น้าที่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทาสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการจากผูถ้ อื หุน้
ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมทีม่ คี วามสาคัญต่อบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้เปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดทรัพย์ฯ ซึง่ มีรายละเอียดตามทีป่ รากฎในสารสนเทศทีแ่ นบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

................................... กรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )

................................... กรรมการ
( นายชวน ตัง้ จันสิริ )

สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โทร 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษทั ย่อยของ
บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2562 ได้อนุ มตั ิแผนการนาบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (“TFM”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดาเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
รวมทัง้ หุ้นสามัญเดิม ใน TFM ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ
TFM”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดทีส่ าคัญได้ดงั นี้
(1) อนุ ม ัติแ ผนการน า TFM เข้า จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ โดย TFM จะเพิ่มทุ นจดทะเบียนจากเดิม 820.00
ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชาระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM
(2) อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญเดิมของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยู่ต่อประชาชน จานวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชาระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้
สามัญทีอ่ อกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM ในราคาเสนอขายและในครัง้ เดียวกันกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(3) อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และ TFM
(“โครงการ ESOP”) โดยแบ่งเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ เป็ นจานวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุน้ และการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของ TFM เป็ นจานวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุน้ รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 5.0 ล้านหุน้ ณ มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ TFM
เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุน้ ซึง่ รวมกันคิดเป็ นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยหุน้ สามัญออก
ใหม่ทเ่ี หลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถ
นามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปได้
่
ทัง้ นี้ หากแผนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM และการเสนอขายหุน้ สามัญเดิมใน TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่
สาเร็จลง จะส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ใน TFM ลดลง และเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิม่ เติม
(“ประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยเมื่อคานวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ใน TFM
ตามวิธีการต่างๆ ที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และของ TFM พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทาสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ รวมถึงขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ
จากผูถ้ อื หุน้ ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทารายการ
แผนการเข้า จดทะเบีย นของ TFM จะเกิด ขึ้น ภายหลัง จากที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุ ญาตให้มกี ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและหุน้ สามัญเดิมของ TFM ที่
บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) รวมทัง้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน
สาหรับการดาเนินการดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั หุน้ สามัญของ TFM เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทารายการจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความ
ต้องการลงทุนในขณะนัน้ อีกด้วย
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ : (1) TFM ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 66.90 และ
(2) บริษทั ฯ
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์

: (1) ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงผูม้ อี ุปการคุณ บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ และ
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ
3.1 การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM และการนาหุน้ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM และการนาหุน้ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน้
TFM จะดาเนินการแปรสภาพจากบริษทั จากัดเป็ นบริษทั มหาชนจากัด และจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (Par Value) จาก
มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาทต่อหุน้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 2.00 บาทต่อหุน้ รวมถึงจะเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 820.00 ล้านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท
ต่อหุน้ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชาระแล้วของ TFM (ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของ TFM) โดย
TFM จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 85.00 ล้านหุน้ ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงผูม้ อี ุปการคุณ และบุคคลทีม่ ี
ความสัมพันธ์ และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 5.00 ล้านหุน้ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และของ TFM ตามโครงการ ESOP โดยหุน้ สามัญออกใหม่ทเ่ี หลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถนามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปได้
่
3.2 การเสนอขายหุน้ ของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยู่
บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูจ่ านวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชาระแล้วของ TFM (ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ ของ TFM) ต่อประชาชนทัวไป
่

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ซึง่ รวมถึงผูม้ อี ุปการคุณ และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกันกับการออกและเสนอขายของ TFM
ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (รวมกับข้อ 3.1 เรียกว่า “การออกและเสนอขายหุ้นของ TFM”)
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุน้ ของ TFM และการนาหุน้ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จ
บริษทั ฯ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TFM ลดลงจากเดิมร้อยละ 66.90 ของทุนชาระแล้วของ TFM (ก่อนการออกและเสนอขายหุน้
ของ TFM) เหลือร้อยละ 51.00 ของทุนชาระแล้วของ TFM (ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ ของ TFM) โดยบริษทั ฯ จะมี
สัดส่วนการถือหุน้ ใน TFM ลดลง (Dilution) คิดเป็ นร้อยละไม่เกิน 15.90
เมื่อคานวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ใน TFM ตามวิธกี ารต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทั ฯ และของ TFM
พบว่า ขนาดของรายการมีมลู ค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึง่ จากขนาด
ของรายการดังกล่าว บริษทั ฯ ไม่มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ต้องจัดทาสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการจากผูถ้ อื หุน้ ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ รายละเอียดการคานวณขนาดของรายการเป็ นดังนี้
เกณฑ์การคานวณ

วิ ธีการคานวณ

ขนาดของรายการ/1

1. เกณฑ์ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ TFM ทีจ่ าหน่ายไปตามสัดส่วน

= (1,110.9 ล้านบาท x ร้อย
ละ 21.86 x ร้อยละ 66.90) /
14,142.2 ล้านบาท

สุทธิ (NTA)

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ฯ

= ร้อยละ 1.15
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

กาไรสุทธิของ TFM ทีจ่ าหน่ายไปตามสัดส่วน
กาไรสิทธิของบริษทั ฯ

= (406.6 ล้านบาท x ร้อยละ
21.86 x ร้อยละ 66.90) /
3,256.2 ล้านบาท
= ร้อยละ 1.83

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่

ตอบแทน

มูลค่าตามบัญชีของ TFM x สัดส่วนหุน้ ทีจ่ ะขาย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

= (1,245.1 ล้านบาท x ร้อยละ
21.86) / 141,916.1 ล้านบาท
= ร้อยละ 0.19

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน
้ ทุนที่

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

บริษทั ฯ ออกเพื่อชาระค่า
สินทรัพย์
หมายเหตุ : 1/ คานวณโดยใช้ตวั เลขจากข้อมูลทางการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทั ฯ และ TFM
ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

4. รายละเอียดเบือ้ งต้นของทรัพย์สินที่จาหน่ ายไป
4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของ TFM ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

(1) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM
เสนอขายโดย บริษทั ไทยยูเนีย่ น ฟีดมิลล์ จากัด (TFM)
(2) หุน้ สามัญเดิมของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยู่
เสนอขายโดย บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนหุน้ ทีจ่ ะเสนอขาย

:

(1) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM จานวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละไม่เกิน
18.00 ของทุนชาระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยแบ่งออกเป็ น
(ก) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 85.0 ล้านหุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ ซึง่ รวมถึง ผูม้ อี ุปการคุณ และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
(ข) หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน ไม่เกิน 5.0 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และTFM ภายใต้โครงการ ESOP โดย
หุ้นสามัญออกใหม่ท่เี หลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถนามาเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปได้
่
(2) หุน้ สามัญเดิมของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยู่จานวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุน้ เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึง่ รวมถึง ผูม้ อี ุปการคุณ และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์

มูลค่าทีต่ ราไว้

:

2.00 บาทต่อหุน้

ราคาเสนอขาย

:

ยังไม่มกี ารกาหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM ที่
จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของ TFM ภายใต้
โครงการ ESOP จะมีราคาเสนอขายเท่ากันกับราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM ทีจ่ ะ
เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในครั
่
ง้ นี้

ระยะเวลาเสนอขาย

:

แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้
อนุ ญาตให้มกี ารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและหุน้ สามัญเดิมของ TFM ที่
บริษทั ฯ ถืออยู่ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) รวมทัง้ แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนสาหรับการดาเนินการดังกล่าวมีผลบังคั บใช้
แล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุ ญาตให้รบั หุน้ สามัญของ TFM เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทารายการจะขึน้ อยู่กบั
ปั จจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนัน้ อีกด้วย
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รายละเอียดของ TFM
ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้า

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:

89/1 หมู่ท่ี 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ทีต่ งั ้ สานักงานสาขา

:

(1) 103/1 หมู่ท่ี 2 ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
(2) 28/1 หมู่ท่ี 9 ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
(3) 113 หมู่ท่ี 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
(4) 2/2 หมู่ท่ี 5 ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
(5) 147 หมู่ท่ี 11 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

:

ปั จจุบนั TFM มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 820.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 82.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ซึง่ ตามแผนการเข้าจด
ทะเบียน TFM
จะทาการแปรสภาพบริษทั เป็ นบริษทั มหาชนจากัด พร้อมกับเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ จากหุน้ ละ 10.00 บาท เป็ น 2.00 บาท และจะเพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม
820.00 ล้านบาท เป็ น 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 180.0
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท

:

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนครัง้ แรกนี้ บริษทั ฯ คาดว่า
TFM จะมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ จานวน 1,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
500.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 2.00 บาท

- ก่อน IPO

- หลัง IPO

4.2 คณะกรรมการของ TFM ณ วันทีข่ องสารสนเทศฉบับนี้ มีจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตาแหน่งใน TFM

สัดส่วนการถือหุน้ ใน TFM
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ตาแหน่งใน
ณ วันทีข่ องสารสนเทศฉบับนี้
ณ วันทีข่ องสารสนเทศฉบับนี้
บริษทั ฯ
(หุน้ / ร้อยละ)
(หุน้ / ร้อยละ)

ประธานกรรมการ

12,687,460*

15.47

กรรมการ

63,442,980

1.33

นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการ

5

0.00

กรรมการ

399,736,164

8.38

นายชาน ฮอน กิต

กรรมการ

5

0.00

-

-

-

นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

5

0.00

กรรมการ

200,442,084

4.20

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

กรรมการ

3,100,000

3.78

-

18,000

0.00

นายชาน ชู ชง

กรรมการ

-

-

กรรมการ

12,295,272

0.26

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุน้ ใน TFM
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ตาแหน่งใน
ณ วันทีข่ องสารสนเทศฉบับนี้
ณ วันทีข่ องสารสนเทศฉบับนี้
บริษทั ฯ
(หุน้ / ร้อยละ)
(หุน้ / ร้อยละ)

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งใน TFM

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

400

0.00

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

* รวมหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยนางนิตยา บุญมีโชติ ซึง่ มีความสัมพันธ์เป็ นคู่สมรสของนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
4.3 รายชื่อผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ TFM มีทุนชาระแล้ว 820.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 82.0 ล้านหุ้น
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ อื หุน้

1.

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.

กลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

จานวนหุน้

ร้อยละ
(โดยประมาณ)

54,860,015

66.90

2.1

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

11,787,460

14.37

2.2

นางนิตยา บุญมีโชติ1/

900,000

1.10

รวมกลุ่มนายฤทธิ รงค์ บุญมีโชติ

12,687,460

15.47

3.

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

3,100,000

3.78

4.

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ

11,325,525

13.84

82,000,000

100.00

รวม
หมายเหตุ :

1/

นางนิตยา บุญมีโชติ มีความสัมพันธ์เป็ นคู่สมรสของนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

4.4 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TFM
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิ น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิ นที่แสดงเงิ น
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย1/

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

งบการเงิ นรวม2/
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2,289.6
589.6
500.0
1,700.0

2559
2,739.3
985.8
500.0
1,753.5

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )1/

2561
2,255.4
1,010.3
820.0
1,245.1
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิ นที่แสดงเงิ น
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
งบการเงิ นรวม2/
เสีย1/
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
4,082.6
4,250.6
4,410.4
(3,311.1)
(3,511.9)
(3,759.7)
771.5
738.7
650.7
593.2
591.9
327.4
(66.5)
(128.7)
(222.8)
(10.0)
(16.8)
499.7
9.99

(5.3)
(16.8)
218.3
4.37

(9.4)
88.5
406.6
5.67

หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงตามงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2/ อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3/ กาไรสุทธิต่อหุน
้ คานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วในระหว่างปี ซึง่ เป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมดก่อน
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนจากแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM จะขึน้ อยู่กบั ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
TFM และหุน้ สามัญของ TFM ทีถ่ อื โดยบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) โดยในปั จจุบนั ยังไม่มกี าร
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ แต่อย่างใด ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM ทีจ่ ดั สรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และของ TFM จะมีราคาเสนอขายเท่ากันกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TFM ให้แก่ประชาชน
เป็ นการทัวไป
่ โดยราคาจะกาหนดภายหลังได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้
แรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนสาหรับการดาเนินการดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
6. มูลค่าสิ นทรัพย์ที่จาหน่ ายไป
สินทรัพย์ท่จี าหน่ ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ TFM และหุ้นสามัญของ TFM ที่ถือโดยบริษทั ฯ ซึ่งจะได้รบั สิง่
ตอบแทนเป็ นเงินสดจากนักลงทุน ซึง่ ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ารกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ อย่างไรก็ตาม ใน
ปั จจุบนั มูลค่าสินทรัพย์ทจ่ี าหน่ายไป หรือมูลค่าหุน้ ของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ จาหน่ ายไป อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของ TFM ตาม
งบการเงินของ TFM สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว เท่ากับ 1,245.10 ล้าน
บาท เมื่อคิดเทียบจากจานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ TFM ที่เสนอขาย และหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่ถือและเสนอขายโดย
บริษทั ฯ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 18.00 และร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชาระแล้วของ TFM (ภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุน้ ของ TFM) ตามลาดับ ดังนัน้ มูลค่าของรายการเท่ากับไม่เกิน 272.20 ล้านบาท ทัง้ นี้ มูลค่าสินทรัพย์ทจ่ี าหน่ายไปไม่ได้
อ้างอิงราคาตลาดของหุ้น TFM เนื่องจากยังไม่มกี ารกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่
บริษทั ฯ ถืออยู่
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการเข้าทารายการ
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(1) เพิม่ ทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษทั ฯ หรือ TFM ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุน
(2) เมื่อ TFM เข้าไปซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าเงินลงทุนใน TFM จะเพิม่ ขึน้ จากการอ้างอิง ราคาหุน้ TFM
ตามราคาตลาด ซึง่ อาจเป็ นผลให้มลู ค่าหุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ และจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
(1) ลดภาระของบริษทั ฯ ในการสนับสนุ นด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ TFM เนื่องจาก
TFM จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) และสามารถ
ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) บริษทั ฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจทีช่ ดั เจนมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การขยายธุรกิจผลิต และ
การลงทุนเพิม่ เติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้ามีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
(3) ราคาหุน้ ของบริษทั ฯ จะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน TFM ได้มากขึน้ เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสาหรับหุน้ TFM
(4) บริษทั ฯ จะได้รบั เงินจากการเสนอขายหุน้ สามัญเดิมของ TFM
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ประโยชน์ต่อ TFM
(1) การนา TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นการเพิม่ ช่องทางระดมทุนให้กบั TFM ให้สามารถระดม
ทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
ขยายธุรกิจในระยะยาว
(2) TFM จะได้รบั เงินทุนจากการเสนอขายหุน้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
กิจการ
(3) ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ TFM เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้
(4) ภายหลังการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุน้ ของ TFM จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับใน
การซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้ มีราคาตลาดอ้างอิงสาหรับการซือ้ ขายหุน้
8.

แผนการใช้เงิ นที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็ นครังแรก
้
ใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ

9.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
(1) ได้ร ับ การอนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของ TFM เพื่อ อนุ ม ัติก ารแปรสภาพเป็ นบริษัท มหาชนจ ากัด การ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก (IPO) และการนาหุน้ ของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) TFM จดทะเบียนเพิม่ ทุน เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3) TFM ได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนสาหรับการดาเนินการดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
(4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมตั คิ าขอให้รบั หุน้ สามัญของ TFM เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(5) TFM ได้มีก ารจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว หลัง จากเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของ TFM ให้แ ก่
ประชาชนทัวไปแล้
่
ว
(6) ปั จจัยที่สาคัญอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าทารายการ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการ
ลงทุนในหุน้ ของ TFM เป็ นต้น ทัง้ นี้เป็ นไปตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการของ TFM พิจารณาเห็นชอบ

10. ผลกระทบต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)
ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM ทีจ่ ะมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนจานวนไม่เกิน 90.0
ล้านหุน้ และการนาหุน้ สามัญเดิมของ TFM ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูม่ าเสนอขายให้แก่ประชาชนในคราวเดียวกันจานวน
ไม่เกิน 19.3 ล้านหุน้ โดยบริษทั ฯ ครัง้ นี้คดิ เป็ นอัตราส่วนรวมกันร้อยละ 21.86 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยเมื่อ
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คานวณตามอัตราส่วนการถือหุน้ ใน TFM แล้ว การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะส่งผลให้สว่ นแบ่ง
กาไรหรือสิทธิออกเสียงของบริษทั ฯ ใน TFM ลดลงจากร้อยละ 66.90 ของทุนชาระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้ ของ TFM) เป็ นร้อยละ 51.00 ของทุนชาระแล้ว (ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ ของ TFM) หรือลดลง
ทัง้ สิน้ ร้อยละ 15.90 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ TFM ทัง้ นี้ ภายหลังจากการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของ TFM ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมใน TFM ในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 51.00 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ TFM
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
บริษทั ฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็
ตาม การลดสัดส่วนการถือหุน้ TFM ของบริษทั ฯ ลง จะส่งผลกระทบให้การรับรูก้ าไรของบริษทั ฯ ใน TFM ลดลง
จากร้อยละ 66.90 ของทุนชาระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุน้ ของ TFM) เหลือร้อยละ 51.00 (ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุน้ ของ TFM)
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับการแผนการเข้าจดทะเบียนของ
TFM เนื่องจากเป็ นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ รวมถึง TFM
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ที่ แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทตาม
ข้อ 11
- ไม่มี -
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