ที บมจ.จภอ. 064/2564
วันที 27 สิงหาคม 2564
เรือง การเข้าซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ สารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์จากการเข้าซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“CPF” หรือ “บริษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการเข้าซือธุรกิจสุกร
ในประเทศรัสเซีย โดยบริษัทย่อยทีจัดตังขึนใหม่ของ CPF ภายหลังจากการเข้าทํารายการเสร็จสมบูรณ์ แล้ว บริษัท
เป้ าหมายและบริษัทย่อย จะมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF ทังนี รายละเอียดของการเข้าทํารายการปรากฏ
ตามเอกสารแนบ
อนึง ขนาดรายการสูงสุดจากการคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ
1.32 ของมูลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุ ท ธิของ CPF และบริษัท ย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที 30
มิถุ นายน 2564 ทีผู้ส อบบัญ ชีได้สอบทานแล้ว และหากนํ าไปรวมกับ ขนาดของรายการได้ม าซึงสิน ทรัพย์ท ีเกิด ขึนใน
ระหว่าง 6 เดือ น (นั บตังแต่ วนั ที 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 สิงหาคม 2564) ขนาดของรายการรวมสูงสุด ได้จากการ
คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 2.32 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตน
สุทธิของ CPF และบริษทั ย่อย ซึงไม่ถงึ เกณฑ์ทจะต้
ี องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางกอบบุญ ศรีชยั )
เลขานุการบริษทั

สารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสิ นทรัพย์จากการเข้าซือธุรกิ จสุกรในประเทศรัสเซีย

เอกสารแนบ

1.

วัน เดือน ปี ทีเข้าทําสัญญาซือขายหุ้น
วันที 26 สิงหาคม 2564

2.

คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้อง
ผูซ้ อ:
ื
LLC RBPI Voronezh/1 (“ผูซ้ อ”)
ื ซึงเป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมทีจัดตังขึนใหม่ของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) (“CPF” หรือ “บริษทั ฯ”)
ผูข้ าย:
(1) Tönnies Russland Agrar GmbH ซึงเป็ น บริษัท จํ ากัด ทีจัด ตังขึนภายใต้ ก ฎหมายของประเทศ
เยอรมนี และ
(2) RKS Agrarbeteiligungs GmbH ซึงเป็ น บริษั ท จํ า กัด ทีจัด ตังขึนภายใต้ ก ฎหมายของประเทศ
เยอรมนี และ
(3) Tönnies Holding ApS & Co. KG ซึ งเป็ นห้ า งหุ้น ส่ ว นจํ า กั ด ที จัด ตังขึนภายใต้ ก ฎหมายของ
ประเทศเยอรมนี
รวมเรียกว่า “ผูข้ าย”
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: ผูข้ ายมิได้เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน

3.

ลักษณะโดยทัวไปของรายการและมูลค่ารวมของรายการ
 ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
เมือวันที 26 สิงหาคม 2564 ผู้ซือและผู้ข ายได้เข้าทํ าสัญ ญาซือขายหุ้น (“Share Purchase Agreement” หรือ
“Agreement”) โดยภายใต้ Agreement ดังกล่าว ผูซ้ อจะเข้
ื
าซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย และชําระค่าตอบแทน
/2
รวมเป็ นเงินทังสินประมาณ 22,000 ล้านรัสเซียรูเบิล หรือเทียบเท่าประมาณ 9,900 ล้านบาท /3 เพือตอบแทน
ในการได้มาซึงรายการดังต่อไปนี (1) หุน้ ทังหมดใน LLC Agro-Sojuz TS และ LLC Mjaso-Sojuz T (รวมเรียกว่า
“บริษัท เป้ าหมาย”) และ (2) หนี เงินกู้ย ืม ทีผู้ข ายให้กู้ยืมแก่ บริษัท เป้ าหมาย และเมือการทํ ารายการแล้วเสร็จ
บริษทั เป้ าหมายและบริษทั ย่อยจะมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมของบริษทั ฯ
ทังนี คาดว่าการเข้าทํารายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 ภายหลังจากทีได้มกี ารปฏิบตั ติ ามเงือนไข
บังคับก่อนตามทีระบุไว้ใน Agreement (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที 7) โดยครบถ้วนแล้ว
 ขนาดรายการ
ธุรกรรมนีมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 1.32 ซึงคํานวณตามเกณฑ์มูล ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ
ของ CPF และบริษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
เกณฑ์การคํานวณ

สูตรทีใช้ในการคํานวณ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษทั ทีจะซือหรือขาย x สัดส่วนการเข้าถือหุน้ x 100
มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั ทีจะซือหรือขาย x สัดส่วนการเข้าถือหุน้ x 100
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติของบริษทั จดทะเบียน
จากการดําเนินงาน
ไม่ใช้เกณฑ์นีในการคํานวณ เนืองจากบริษทั เป้ าหมายมีขาดทุนสุทธิ
/1

/2
/3

ขนาด
ธุรกรรมที
คํานวณได้
1.32
N/A

บริษทั ทีประกอบกิจการลงทุน ซึงจดทะเบียนจัดตังในประเทศรัสเซีย โดยมีกลุ่ม Russia Baltic Pork Invest AS (“RBPI”) เป็นผูถ้ อื หุน้ ทังหมด ซึง
กลุ่ม RBPI เป็นบริษทั ย่อยที CPF ถือหุน้ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 75.82
มูลค่าซือขายอาจมีการเปลียนแปลงจากการปรับปรุงตามข้อกําหนดและเงือนไขของ Agreement
0.45 บาท ต่อ 1 รัสเซียรูเบิล (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลียน ณ วันที 25 สิงหาคม 2564 ทีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

เกณฑ์การคํานวณ

สูตรทีใช้ในการคํานวณ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิงตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทีออก
เพือชําระราคาสินทรัพย์

จํานวนเงินทีจ่ายหรือได้รบั ตามสัดส่วน x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
จํานวนหุน้ ทีออกเพือชําระราคาสินทรัพย์ x 100
จํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วของบริษทั จดทะเบียน
ไม่ใช้เกณฑ์นในการคํ
ี
านวณ เนืองจากบริษทั จดทะเบียน หรือบริษทั ย่อยไม่มกี ารออก
หลักทรัพย์ใหม่เพือชําระมูลค่ารายการ

ขนาด
ธุรกรรมที
คํานวณได้
1.25
N/A

หากนํ าไปรวมกับขนาดของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทเกิ
ี ดขึนในระหว่าง 6 เดือน (นับตังแต่วนั ที 26 กุมภาพันธ์
2564 ถึง 25 สิงหาคม 2564) ขนาดของรายการรวมสูง สุ ด ได้จากการคํ านวณตามเกณฑ์ มู ลค่ าตามบัญ ชีของ
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 2.32 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของ CPF และบริษทั ย่อย
ซึงไม่ถึงเกณฑ์ท จะต้
ี องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเข้าทํ ารายการทีมีนั ยสําคัญ ทีเข้าข่ายเป็ น การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
4.

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีได้มา
(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
บริษทั เป้ าหมายเป็ นบริษทั จํากัดทีจัดตังขึนภายใต้กฎหมายของประเทศรัสเซีย และถือเงินลงทุนทังหมดของ
บริษั ท ในกลุ่ ม APK-Don ซึงประกอบด้ว ย (1) JSC Alekseevsky Mischfutterwerk (2) JSC Alekseevsky
Bacon ( 3) JSC Agro-Oskol ( 4) LLC APK Don ( 5) LLC Donskoy Bacon ( 6) LLC MPK Belgorod
(7) LLC Agro-Ostrogozhsk แ ล ะ (8) LLC Chochol-Trostjanka โด ยก ลุ่ ม APK-Don ป ระก อบ ธุ ร กิ จ
เพาะปลูกพืชไร่ ผลิตอาหารสัตว์ เพาะพันธุส์ ุกร และฟาร์มสุกร ในเขต Belgorod และ Voronezh ของประเทศ
รัสเซีย
(2) ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ 3 ปีทผ่ี านมา
ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญตามงบการเงินรวมของบริษทั เป้ าหมายและกลุ่ม APK-Don ซึงจัดทําตามมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศรัสเซีย (RAS) สรุปได้ดงั นี
(หน่ วย : ล้าน)/4
รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์รวม/5
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2562
รัสเซียรูเบิล
9,498
1,196
17,524
12,648
4,876

บาท
4,274
538
7,886
5,692
2,194

2563
รัสเซียรูเบิล
10,465
1,608
17,434
13,399
4,035

บาท
4,709
724
7,845
6,030
1,816

(3) ทุนจดทะเบียน
บริษทั เป้ าหมายแต่ละบริษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 รัสเซียรูเบิล

/4
/5

0.45 บาท ต่อ 1 รัสเซียรูเบิล (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลียน ณ วันที 25 สิงหาคม 2564 ทีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
สินทรัพย์ทสํี าคัญ ได้แก่ ทีดินพร้อมพืชไร่ โรงงานอาหารสัตว์ ไซโล และฟาร์มสุกรพร้อมสุกรพันธุแ์ ละสุกรขุน

(4) โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เป้ าหมาย ก่อนและหลังการเข้าทํารายการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
รายชือผู้ถือหุ้น
LLC Agro-Sojuz TS:
LLC Agro-Sojuz TS:
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
Tönnies Russland Agrar GmbH
82.50
0.00
82.50
0.00
RKS Agrarbeteiligungs GmbH
17.50
0.00
17.50
0.00
LLC RBPI Voronezh
0.00
100.00
0.00
100.00
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
5.

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าของรายการ
มูล ค่ากิจการของบริษทั เป้ าหมายทีจะซือกําหนดขึนจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือและผู้ขาย โดยอ้างอิงจาก
มูลค่าทีประเมินได้โดยวิธตี ่างๆ ทีใช้กนั ทัวไป

6.

แหล่งทีมาของเงินทุน
การกูย้ มื จากสถาบันการเงินและภายในกลุ่ม

7.

เงือนไขบังคับก่อนในการเข้าทํารายการ
การเข้าซือกิจการจะเสร็จสมบูรณ์กต็ ่อเมือ
1) ได้รบั ความเห็นชอบเกียวกับการแข่งขันทางการค้า จาก Russian Competition Authority และ
2) มีการปฏิบตั ติ ามเงือนไขบังคับก่อนตามทีระบุไว้ใน Agreement ครบถ้วนทุกประการ

8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะทําให้
บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจสุกรในรัสเซียให้แข็งแกร่งยิงขึน

