เลขที่ 12/620507
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรื่อง

การเข้าทารายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกันและการลงทุนจัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งการเข้าทารายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกันและการลงทุนจัดตัง้
บริษทั ย่อย มีรายละเอียด ดังนี้
1) การเข้าซื้อที่ดินจากบริษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยและเป็ นบริษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ : พฤษภาคม 2562
รายละเอียดของการซื้อ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เข้าทาสัญญาซือ้ ทีด่ นิ จากบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
: โฉนดเลขที่ 13884 พืน้ ที่ 92-0-86.3 ไร่ และ โฉนดเลขที่ 13885 พืน้ ที่ 4-1-74 ไร่
สถานทีต่ งั ้
: ชายหาดนาใต้ อาเภอตะกั ่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ผูข้ าย
: บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกัน
ผูซ้ อ้ื
: บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าทีด่ นิ ทีจ่ ะลงทุนเท่ากับ 440 ล้านบาท ซึง่ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 1.00 (แบ่งจ่ายฝ่ ายละครึง่ จากอัตราร้อยละ 2.00) และ
ภาษีท่เี กี่ยวข้องผู้ขายเป็ นผู้รบั ผิดชอบ โดยราคาซื้อเป็ นราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระคือ บริษทั โปรสเปค แอพเพรซั ล
จากัด ทีร่ าคาประมาณ 442 ล้านบาท
ผลประโยชน์ ที่คาดว่าบริษทั จะได้รบั จากการลงทุนในทรัพย์สิน
1. เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ เพื่อดาเนินธุรกิจเพาะพันธุส์ ตั ว์น้ าของบริษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด ในปั จจุบนั และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต
2. เพิอ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษทั และบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด เนื่องจากทีด่ นิ แปลงดังกล่าวถูกเช่า
โดยบริษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 100 ของบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด และบริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด เป็ น
บริษทั ย่อยร้อยละ 100 ของบริษทั
แหล่งเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน
ผูข้ ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 การเข้าซื้อที่ดนิ จากบริษทั ที่เกี่ยวโยง คือ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ที่ม ี นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมการของบริษทั เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ซ่งึ มีอตั ราหุน้ ที่นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องด้วยเท่ากับ ร้อยละ 21.14 ของทุน
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
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จดทะเบียนในบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด แต่เมื่อคานวณมูลค่าของรายการซึ่งเท่ากับ 442 ล้านบาทแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 2.97 ซึง่ มีขนาดรายการทีม่ ากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนัน้ บริษทั ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้สาหรับวาระการประชุมนี้
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่ออกเสียงในที่ประชุม และในระหว่างปี ท่ผี ่านมาไม่มกี ารทารายการกับบุคคลเกี่ยว
โยงดังกล่าว
ขนาดของรายการ
การเข้าซื้อที่ดนิ จากบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อคานวณรวมกับขนาดรายการเกี่ยวโยงสะสมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนเมษายน 2562 มีขนาดของ
รายการเท่ากับร้อยละ 2.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงดังกล่าว เนื่องจากเป็ นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั โดย
ราคาทีก่ าหนดให้เป็ นราคาซือ้ ก็มคี วามสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็ นการเข้าทารายการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
2) การจัดตัง้ บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน อิ นกรีเดียนท์ จากัด เพื่อประกอบธุรกิ จน้ ามันปลา
วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ : พฤษภาคม 2562
รายละเอียดของการลงทุน
1. บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จัดตัง้ บริษทั ใหม่เพื่อประกอบธุรกิจน้ ามันปลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จากัด
ทุนจดทะเบียน
จานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เท่ากับ 300,000,000 บาท
(จานวนทุนจดทะเบียนดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน)
ประเภทธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายน้ ามันปลา
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
1) บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวน 29,999,998 หุน้ (ร้อยละ 99.9999)
2) บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด จานวน 1 หุน้
3) นายธีรพงศ์ จันศิริ จานวน 1 หุน้
รายชื่อกรรมการ
1) นายเชง นิรตุ ตินานนท์ ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
2) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
3) นายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินกลุ่มบริษทั บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
4) นายนคร นิรตุ ตินานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ – บจ.ไทยรวมสินอุตสาหกรรม
5) ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผูอ้ านวยการกลุ่มด้านนวัตกรรมของบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
2. โอนธุรกิจโรงงานสกัดน้ ามันปลาทีส่ งั กัดอยูใ่ ต้การดูแลของบริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด และหน่วยธุรกิจ Ingredient
ซึง่ เป็ นหน่ วยธุรกิจภายใต้บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มาอยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่น้ี
3. มอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และนายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษทั
เป็ นผูม้ อี านาจร่วมกันในการพิจารณาและดาเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็ นและสมควร รวมถึงการปรับรายละเอียดต่างๆ รวมถึงชื่อบริษทั ที่
จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทั
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
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ผลประโยชน์ ที่คาดว่าบริษทั จะได้รบั จากการปรับโครงสร้างธุรกิ จน้ามันปลา
1. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และการควบคุมคุณภาพของน้ ามันปลาสกัด
2. รวมการบริหารห่วงโซ่อุปทานตัง้ แต่วตั ถุดบิ ถึงลูกค้าอย่างสมบูรณ์
3. รองรับการขยายตลาด และเพิม่ ประสิทธิภาพในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
4. เพิม่ ประสิทธิผลและปริมาณผลผลิตโดยใช้ตน้ ทุนทีต่ ่าลง
5. ลดต้นทุนทีเ่ กิดจากการกระจายอานาจในการบริหารจัดการ
แหล่งเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
ขนาดของรายการ
การจัดตัง้ บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จากัด มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562 เมื่อคานวณรวมกับขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนเมษายน 2562 มีขนาดของรายการเท่ากับ
ร้อยละ 3.33 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึง่ คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ และเป็ นวิธที ม่ี มี ลู ค่า
รายการสูงสุดจากทุ กเกณฑ์ก ารคานวณที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยจัดเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3
ตามประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งไม่ท าให้ไทยยูเนี่ ยนเข้าข่ายที่ต้อ งรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ.
20/2551 แต่เข้าหลักการเปิ ดเผยสารสนเทศ กรณีเข้าลงทุนหรือยกเลิกการลงทุนในบริษทั ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของ
บริษทั นัน้
ขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนของการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั มาจาก
1 การเข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 49.0 ในบริษทั บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด ในประเทศไทย (ขนาดรายการร้อยละ 0.15)
2 การจัดตัง้ บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จากัด ในประเทศไทย (ขนาดรายการร้อยละ 0.21)
3 การเข้าซือ้ ทีด่ นิ จากบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ งโยงกัน (ขนาดรายการร้อยละ 2.97)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว เนื่องจากเป็ นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั
บริษทั ในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็ นการเข้าทารายการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทราบโดยทั ่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

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

................................... กรรมการ
( นายชวน ตัง้ จันสิริ )
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
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