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[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
นทีอ่ 24
นธ์ 2564
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ วังมื
กล่กุอมงข้ภาพั
อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เรื่ อง การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริ ษทั ซิโน-ไทย ฟรี ซ แอนด์
ดราย จากัด (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “CM”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในเรื่ องที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั เข้าลงทุนเพิ่มเติ มในบริ ษทั ซิ โน-ไทย ฟรี ซ แอนด์ ดราย จากัด (“STFD”) ซึ่ ง
ประกอบธุ รกิ จผลิตจาหน่ าย และส่ งออกผลไม้สด ผลไม้และอาหารแปรรู ปแช่เยือกแข็ง (Frozen) และอบกรอบ (Freeze
Dry) ซึ่งเดิม STFD เป็ นบริ ษทั ที่ CM ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริ ษทั จะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 120,202,323 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) CM ซื้ อหุ ้นสามัญ เดิ มจานวนไม่เกิ น 20,232,250 หุ ้น มู ลค่าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 10 บาท โดยซื้ อจากผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของ
STFD ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จานวน 10 ราย ในราคาหุ ้นละ 0.01 บาท คิดเป็ นมูลค่าลงทุนไม่เกิ น 202,323
บาท
ราคาซื้ อขายหุ ้นสามัญ เดิ มเป็ นราคาที่ ต่ ากว่ามูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ (ราคาพาร์ ) ของ STFD เนื่ องจากในอดี ตที่ ผ่านมา
STFD มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่ อง มีขาดทุนสะสมปรากฎตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน
112.8 ล้านบาท และมี ส่วนขาดทุ น เกิ น ทุ น จานวน 21.4 ล้านบาท ทั้งนี้ STFD มี สิ นทรัพ ย์หลัก ได้แก่ ที่ ดิน และ
อาคารโรงงานผลิตสิ นค้า Frozen และ Freeze Dry ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ 95 ไร่ ในจังหวัดราชบุรี สาหรับผลิตสิ นค้าแช่แข็ง
และอบกรอบ ซึ่ งในปั จจุบนั โรงงานผลิตสิ นค้าของ STFD ใช้กาลังการผลิตไม่เต็มกาลังการผลิต เนื่ องจาก STFD
ขาดสภาพคล่องในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต
(2)

CM จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ STFD จานวน 12,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 10 บาท (ตามราคาพาร์ ) คิดเป็ น
จานวนไม่เกิน 120,000,000 บาท

(3)

STFD จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนอีกไม่เกิน 12,463,240 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้
เงินกูย้ มื บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัดส่วนเงินกูย้ มื คงค้างของเจ้าหนี้แต่ละราย ซึ่งมียอดเงินคงค้างรวมกัน
ทั้งสิ้ น 124,632,392 บาท ประกอบด้วย เงินกูย้ มื จาก CM จานวน 6,930,000 บาท คิดเป็ นหุ ้นเพิ่มทุนที่ CM จองซื้ อ
จานวน 693,000 หุน้ และเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ 19 ราย จานวน 117,702,392 บาท คิดเป็ น
หุ ้นเพิ่มทุ น ที่ บุ คคลและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันอื่ นๆ จองซื้ อจานวน 11,770,240 หุ ้น โดย STFD จะนาเงิ นเพิ่มทุ น
ดังกล่าวมาชาระคืนหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตามโครงการปรับโครงสร้าง
เงินทุนของ STFD ให้มีความเหมาะสมรองรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต
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โดยบริ ษทั มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ส[พิาหรั
นเพิ่มเติมใน
สดจากการด
มพ์บคการเข้
ำอ้ำงอิาลงทุ
งจำกเอกสำร
หรือSTFD
บทสรุปในครั
ของจุ้ งนีด้ ทีจากกระแสเงิ
่นำ่ สนใจ คุณนสำมำรถจั
ด าเนิ นงาน และ/
หรื อเงินสดส่วนเกินที่มีอยูข่ องบริ
ษทั งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
ตำแหน่
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
ตารางสรุ ปการถือหุน้ ก่อนและหลังทารายการ

- CM

การถือหุน้ ก่อนทา ซือ้ /ขายหุน้ เดิม CM ซือ้ หุน้
เจ้าหนีซ้ อื้ หุน้
การถือหุน้ หลังทา
รายการ
ตาม (1)
เพิม่ ทุนตาม (2) เพิม่ ทุนตาม (3)
รายการ
หุน้
%
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
%
4,500,000 15.0%
20,232,250
12,000,000
693,000 37,425,250 68.7%

- กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม/1

25,500,000 85.0%

- กลุม่ เจ้ำหนี ้
0.0%
รวม
30,000,000 100.0%
/1 ผูถ้ ือหุน้ บำงรำยเป็ นเจ้ำหนีใ้ น STFD

(20,232,250)
-

6,651,098 11,918,848 21.9%
12,000,000

5,119,142 5,119,142 9.4%
12,463,240 54,463,240 100.0%

ทั้งนี้ ภายหลังการดาเนินการตามธุรกรรมข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั จะถือหุน้ สามัญ
ใน STFD ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 68.7 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ STFD หลังการเพิ่มทุนเพื่อเสริ มสภาพ
คล่องและการปรับโครงสร้างเงินทุน ซึ่งจะทาให้บริ ษทั มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ STFD และบริ ษทั จะส่งตัวแทนเข้าไป
เป็ นกรรมการใน STFD เพิ่มเติมเพื่อให้มีจานวนกรรมการเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน
STFD จะทาให้ STFD มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและดาเนิ นธุรกิจ และบริ ษทั จะนาองค์ความรู ้เทคโนโลยีดา้ นการผลิต
อาหารแปรรู ปแช่แข็งมาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าของ STFD เพื่อใช้สินทรัพย์ที่มีอยูข่ อง STFD ให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์จากรายได้และผลกาไรของ STFD ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน STFD ยัง
สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิ จหลักของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะมีรายได้เพิ่มเติมจากการส่ งออกผลไม้แช่แข็งและอบกรอบ
นอกเหนื อจากการผลิตและส่ งออกผักแปรรู ปแช่แข็ง อีกทั้ง บริ ษทั จะมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมของ STFD ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวต่อไป
การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD มีขนาดรายการสู งสุดเท่ากับร้อยละ 8.38 คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดย
นามูลค่าการลงทุนจานวนไม่เกิน 120,202,323 บาท บวกด้วยเงินเพิ่มทุนตามโครงการปรับโครงสร้างเงินทุนเฉพาะส่ วน
ของบริ ษทั จานวน 6,930,000 บาท รวมเป็ นมูลค่าสิ่ งตอบแทนจานวน 127,132,323 บาท เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษ ัท ตามงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ งมี จานวน 1,517,643,727 บาท โดยบริ ษ ัท ไม่ มีรายการได้ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทารายการในครั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
ซึ่ งไม่เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกำศได้ มำ/จำหน่ ำยไป”)
นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการ
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เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ
ษทั ำงอิ
จดทะเบี
ยนในรายการที
่เกี่ยปวโยงกั
2546 คุและที
่แก้ไขเพิด่มเติม (รวมเรี ยกว่า
[พิมพ์คำอ้
งจำกเอกสำร
หรือบทสรุ
ของจุนดทีพ.ศ.
่นำ่ สนใจ
ณสำมำรถจั
“ประกำศรำยกำรเกี่ยวโยง”) เนืต่ อำแหน่
งจากผูงกล่
ถ้ ืออหุงข้
้นเดิ
มของ STFD
านวน 10ให้ราย
ของ
ให้กบั บริ ษทั ไม่
อควำมได้
ทกุ ทีใ่ จนเอกสำร
ใช้แทีท็่ ขบายหุ
'เครื้นอ่ สามั
งมือญกล่
องข้STFD
อควำม'
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษเพืทั ่อบริ
จึงไม่มีหน้าทีด่ตรูอ้ปงจั
ดทารายงานหรื
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้
เปลีษย่ ทั นแปลงกำรจั
แบบของกล่
องข้ออควำมของค
ำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำาทารายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อขอความเห็นชอบในการทารายการดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของแผนการลงทุนและประโยชน์ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการ
เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ร่ วมกับการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และมีความเห็ นว่า การเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ใน STFD ด้วยงบลงทุนรวม 120,202,323 บาท โดยการซื้ อหุ ้นสามัญเดิม 20,232,250 หุ ้น ที่ราคา 0.01 บาทต่อหุ ้น และการ
ซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 12,000,000 หุน้ ที่ราคา 10 บาทต่อหุน้ หรื อคิดเป็ นราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 บาทต่อหุน้ มีความเหมาะสม
เนื่ องจากเมื่อเปรี ยบเที ยบเงิ นลงทุ นจานวน 120,202,323 บาท กับกระแสเงิ นสดที่ บริ ษทั คาดว่าจะได้รับภายหลังการเข้า
ควบคุ มกิ จการและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต โดยใช้เงิ นทุ นหมุนเวีย นจากเงิ นเพิ่มทุ นของบริ ษทั พบว่า การลงทุ น
ดังกล่าวมีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ (NPV) ที่เป็ นบวก และมีอตั ราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นที่สูงกว่าต้นทุนส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ (Cost of Equity) ของบริ ษทั จึงถือเป็ นการลงทุนที่มีความเป็ นไปได้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิการเข้า
ทาธุรกรรมดังกล่าว และมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่ กรรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย ให้เป็ นผูม้ ีอานาจไป
ดาเนินการติดต่อ เจรจา หรื อลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมตั ิขา้ งต้น

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)

