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วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

การได้มาซึง่ หุน้ เพิม่ เติมของบริษทั Rügen Fisch AG ในประเทศเยอรมนี

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นใน
บริษทั Rügen Fisch AG (Rügen Fisch) เพิม่ เติม จานวนร้อยละ 49 โดยรายละเอียดการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
1. วันที่เกิ ดธุรกรรม : พฤษภาคม 2564
2. รายละเอียดการลงทุน
ก่อนการได้มาซึง่ หุน้ เพิม่ เติมในครัง้ นี้ ในปี 2559 บริษทั Thai Union Germany GmbH ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ใน
ประเทศเยอรมนีได้เข้าลงทุน โดยถือหุ้นจานวนร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้ หมดในบริษทั Rügen Fisch
บริษทั โดยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั ิการเข้า
ทาสัญญาซื้อหุ้นเพิม่ เติมจานวน 1,385,642 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 49 ของหุ้นทัง้ หมดในบริษทั Rügen Fisch รวมเป็ นการถือ
หุ้นทัง้ สิ้นร้อยละ 100 ใน บริษทั Rügen Fisch โดยสามารถสรุปรายละเอียดการทาธุรกรรมได้ดงั นี้
ชนิดของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา หุน้ ของบริษทั Rügen Fisch AG
สถานที่

ประเทศเยอรมนี

ประเภทธุรกิจ

Rügen Fisch มีผลิตภัณฑ์หลักคือปลาเฮอร์รงิ่ ปลาแม็คเคอเรล และ ปลาแซลมอน ทัง้ แบบสดและ
แช่เย็น จัดจาหน่ ายไปยัง ร้านค้าปลีกชัน้ นาทั ่วประเทศเยอรมนี ภายใต้แบรนด์หลักอย่าง รูเก้นฟิ ช
(Rügen Fisch) ฮาเวสต้า (Hawesta) อ็อสต์เซย์ฟิช (Ostsee Fisch) ไลเซลล์ (Lysell) และประกอบ
ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กบั ลูกค้า

ผูข้ าย

1) SME Equity GmbH
2) RüCo Verwaltungs GmbH

สถานะหลังการลงทุน

Rügen Fisch มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 100 ของบริษทั โดยบริษทั Thai Union Germany
GmbH จะกลายเป็ นผู้ถือหุ้นหนึ่งเดียวของ Rügen Fisch

3. โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ก่อน
การซือ้ หุน้ เพิม่
SME Equity GmbH
RüCo Verwaltungs GmbH

จานวนหุน้
1,083,062

38.20

302,580

10.70

Thai Union Germany GmbH

1,442,198

รวมทัง้ สิ้น

2,827,840
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สัดส่วนการ
ถือหุน้

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ หลัง
การซือ้ หุน้ เพิม่

51.00 Thai Union Germany GmbH
100.00 รวมทัง้ สิ้น

จานวนหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้

2,827,840

100.00

2,827,840

100.00

4. แหล่งเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
5. ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน
ผูข้ ายไม่ได้มคี วามเกี่ยวข้องกับบริษทั การได้มาซึ่งหุน้ เพิม่ เติมในบริษทั Rügen Fisch ไม่ถือ เป็ นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
บริษทั กาหนดมูลค่าซือ้ หุน้ ของบริษทั รูเก้นฟิ ช เอจี เป็ นเกณฑ์เดียวกับการเข้าลงทุนครัง้ แรกร้อยละ 51 ซึง่ ได้รายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ในปี 2558 ซึง่ เท่ากับ 6.5 เท่าของกาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี (EBITDA) ของบริษทั รูเก้นฟิ ช เอจี
7. ขนาดของรายการ
การซือ้ หุน้ เพิม่ เติมในครัง้ นี้ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 2.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในรอบหกเดือนทีผ่ ่านมา จะมีขนาดรายการไม่
เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เป็ นวิธที ม่ี ขี นาดรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคานวนที่กาหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การได้มาซึง่ สินทรัพย์น้ี จึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั
จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
8. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
หลังจากการซือ้ หุน้ เพิม่ เติมในครัง้ นี้ บริษทั จะกลายเป็ นผูถ้ อื หุน้ หนึ่งเดียวของบริษทั Rügen Fisch ผ่านบริษทั Thai Union
Germany GmbH ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าจะสามารถผลักดันและส่งเสริมแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ต่อไป
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นว่าการเข้าลงทุนในบริษทั Rugen Fisch เพิม่ เติม ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็ นการทา
รายการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อผูล้ งทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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( นายธีรพงศ์ จันศิริ )
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