เลขที่ 22/610806
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
เรื่อง

การเข้าทารายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกันและการลงทุนจัดตัง้ บริษทั ในต่างประเทศของบริษทั ย่อย (เพิม่ เติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งการเข้าการเข้ารายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกันและการลงทุนจัดตัง้
บริษทั ในต่างประเทศโดยบริษทั ย่อย มีรายละเอียด ดังนี้
1) การเข้าทาสัญญาซื้อหุ้นร้อยละ 51.0 ในบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC) จากบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (TFM) ซึง่ เป็ น
บริษทั ทีเ่ กี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
ประเภทสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
สถานทีต่ งั ้
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ผูข้ าย
สถานะหลังการซือ้ หุน้
ผูถ้ อื หุน้ อื่นของ TMAC

:
:
:
:

สิงหาคม 2561
หุน้ สามัญจานวน 57,629,977 หุน้ ของบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC)
89/1 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผูล้ งทุนกิจการฟาร์มเพาะพันธุ,์ เลี้ยงกุง้ และจาหน่ายอาหารกุง้
โดยมีบริษทั ย่อย 3 บริษทั ดังนี้
1. บริษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด (ถือหุน้ 100%)
2. บริษทั ทีซเี อ็ม ฟิ ชเชอรี่ จากัด (ถือหุน้ 75%)
3. บริษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จากัด (ถือหุน้ 94.44%)
1,130,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กี่ยงโยงกัน
บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด เป็ นกิจการร่วมค้าของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น ในสัดส่วนร้อยละ 49.0 ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกัน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ นทรัพย์
บริษทั กาหนดมูลค่าซือ้ หุน้ ร้อยละ 51.0 ของบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด เท่ากับ 31.6 ล้านบาท
ตามเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการคานวณมาจากวิธี Discount Cashflow (DCF) โดยใช้ทป่ี รึกษาภายนอกจานวน 2 ราย ทาการประเมินมูลค่ากิจการ
โดยใช้การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการดาเนินงานของกิจการ ทาให้ได้มลู ค่าเท่ากับ 31.6 ล้านบาท
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 324.13 ล้านบาท
ผลประโยชน์ ที่คาดว่าบริษทั จะได้รบั จากการลงทุน
1 สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
2 เป็ นไปตามมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) ทีร่ บั รองโดย Aquaculture Certification Council, Inc (ACC)
เกีย่ วกับกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ า ซึง่ ร้านค้าปลีกในต่างประเทศกาหนดให้ผปู้ ระกอบการผลิตสินค้ากุง้ ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐาน BAP จากหน่ วยงาน ACC ก่อนส่งสินค้าเข้าไปจาหน่าย
3 เพื่อไม่ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง TU และ TFM โดยการจัดสรรต้นทุนทีแ่ ท้จริงทีเ่ กี่ยวกับการรับรองตามมาตรฐาน
BAP โดย ACC ไปที่ TU ตามทีใ่ ช้จริง
แหล่งเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั

ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน
ผูข้ ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 การซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีเอ็ม
เอซี จากัด จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยง คือ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ทีม่ ี นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการของบริษทั เป็ น กรรมการ
และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ซง่ึ มีอตั ราหุน้ ทีน่ ับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วยเท่ากับ 21.14% ของทุนจดทะเบียน ในบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์
จากัด แต่เมื่อคานวณมูลค่าของรายการ 31.6 ล้านบาทแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.59 ซึง่ มีขนาดรายการที่
มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561 ดังนัน้ บริษทั ต้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้สาหรับวาระการประชุมนี้ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้
เสียจะไม่ออกเสียงในทีป่ ระชุม และในระหว่างปี ทผ่ี า่ นมาไม่มกี ารทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงดังกล่าว
ขนาดของรายการ
การเข้าลงทุนในบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 0.59 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31
มิถุนายน 2561 เมื่อคานวณรวมกับขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือ นกรกฎาคม 2561 มีขนาดของรายการ
เท่ากับร้อยละ 3.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561 ซึ่งคานวณตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์
และเป็ นวิธที ่มี มี ูลค่ารายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคานวณที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยจัดเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
ประเภทที่ 3 ตามประกาศฯ ดังกล่าว ซึง่ ไม่ทาให้ไทยยูเนี่ยนเข้าข่ายทีต่ ้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 แต่เข้าหลักการเปิ ดเผยสารสนเทศ กรณีเข้าลงทุนหรือยกเลิกการลงทุนในบริษทั ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระ
แล้วของบริษทั นัน้
ขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนของการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั มาจาก
1 การซือ้ หุน้ ร้อยละ 12.05 ในบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 51.00 ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม (ขนาดรายการร้อยละ 1.41)
2 การเพิม่ สัดส่วนโดยการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนร้อยละ 28.46 ในบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (ขนาดรายการร้อยละ 0.45)
3 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 45.0 ในบริษทั ทียเู อ็มดี ลักเซมเบิรก์ เอสเออาร์แอล ประเทศลักเซมเบิรก์ (ขนาดรายการร้อยละ 0.36)
4 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 25.1 ในบริษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด รีเทล จากัด ประเทศไทย (ขนาดรายการร้อยละ 0.06)
5 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 65.0 ในบริษทั พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี ประเทศอินโดนีเซีย (ขนาดรายการร้อยละ 0.47)
6 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 51.0 ในบริษทั บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด ประเทศไทย (ขนาดรายการร้อยละ 0.59)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงดังกล่าว เนื่องจากเป็ นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั โดย
ราคาทีก่ าหนดให้เป็ นราคาซือ้ หุน้ สามัญก็มคี วามสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็ นการเข้าทารายการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
สามารถเพิม่ รายได้และกาไรต่อบริษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยนได้
2) การลงทุนร้อยละ 65.0 ในบริ ษทั พีที ไทยยูเนี่ ยน คาริสม่า เลสทารี จากัด โดยบริษทั ไทยยูนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ได้เข้าลงทุนจัดตัง้ บริษทั พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จากัด ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
: สิงหาคม 2561

ประเภทสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สถานทีต่ งั ้
ประเภทธุรกิจ
ผูถ้ อื หุน้

สถานะหลังการลงทุน
โครงสร้างกรรมการ
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั จะ
ได้รบั จากการลงทุน
แหล่งเงินทุน

: หุน้ สามัญของบริษทั พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จากัด จานวน 2,598,960 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว (ใช้เงินลงทุนประมาณ 64 ล้านบาท)
: 12,000,000 เหรียญสหรัฐ (15,993,600 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ Rp10,000)
: 3,000,000 เหรียญสหรัฐ (25%)
: Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย
: ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้ า ได้แก่ อาหารกุง้ อาหารปลา
: บริษทั ไทยยูน่ียน ฟี ดมิลล์ จากัด 65.0%
PT MAXMAR SUMMA KARISMA 25.0%
SRININASA CYSTINE PRIVATE LIMITED 5.0%
AVANTI FEEDS LIMITED 5.0%
บริษทั พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ด
มิลล์ จากัด
จะแจ้งให้ทราบภายหลังการดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
: 1 การเพิม่ ยอดขายอาหารสัตว์น้ า ได้แก่ อาหารกุง้ และอาหารปลา ในประเทศอินโดนีเชีย
2 ความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าไปตลาดอเมริกา และตลาดยุโรป ซึง่ ได้สทิ ธิ ์ GSP
: เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั

ขนาดของรายการ
การเข้าลงทุนในบริษทั พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จากัด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั เมื่อคานวณรวมกับขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนกรกฎาคม 2561 มีขนาดของรายการเท่ากับ
ร้อยละ 3.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561 ซึง่ คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ และเป็ น
วิธที ่มี มี ูลค่ารายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคานวณที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยจัดเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่
3 ตามประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งไม่ทาให้ไทยยูเนี่ยนเข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 แต่เข้าหลักการเปิ ดเผยสารสนเทศ กรณีเข้าลงทุนหรือยกเลิกการลงทุนในบริษทั ใดๆ เกินกว่าร้อ ยละ 10 ของทุนชาระแล้วของ
บริษทั นัน้
ขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนของการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั มาจาก
1 การซือ้ หุน้ ร้อยละ 12.05 ในบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 51.00 ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม (ขนาดรายการร้อยละ 1.41)
2 การเพิม่ สัดส่วนโดยการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนร้อยละ 28.46 ในบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (ขนาดรายการร้อยละ 0.45)
3 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 45.0 ในบริษทั ทียเู อ็มดี ลักเซมเบิรก์ เอสเออาร์แอล ประเทศลักเซมเบิรก์ (ขนาดรายการร้อยละ 0.36)
4 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 25.1 ในบริษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด รีเทล จากัด ในประเทศไทย (ขนาดรายการร้อยละ 0.06)
5 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 65.0 ในบริษทั พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี ประเทศอินโดนีเซีย โดย (ขนาดรายการร้อยละ 0.47)
6 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 51.0 ในบริษทั บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด ในประเทศไทย (ขนาดรายการร้อยละ 0.59)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว เนื่องจากเป็ นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั
บริษทั ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็ นการเข้าทารายการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
สามารถเพิม่ รายได้และกาไรต่อบริษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยนได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทราบโดยทั ่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

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

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

