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  วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เร่ือง การเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์

ดราย จ ากดั (แกไ้ข)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CM”) คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติในเร่ืองท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จ ากัด (“STFD”) ซ่ึง
ประกอบธุรกิจผลิตจ าหน่าย และส่งออกผลไมส้ด ผลไมแ้ละอาหารแปรรูปแช่เยือกแข็ง (Frozen) และอบกรอบ (Freeze 
Dry) ซ่ึงเดิม STFD เป็นบริษทัท่ี CM ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 15.0 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด โดยบริษทัจะเขา้
ลงทุนเพ่ิมเติมใน STFD ดว้ยงบลงทุนไม่เกิน 120,202,323 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(1) CM ซ้ือหุ้นสามญัเดิมจ านวนไม่เกิน 20,232,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยซ้ือจากผูถื้อหุ้นเดิมของ 

STFD ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จ านวน 10 ราย ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุนไม่เกิน 202,323 

บาท  

ราคาซ้ือขายหุ้นสามญัเดิมเป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(ราคาพาร์) ของ STFD เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมา 
STFD มีผลประกอบการขาดทุนต่อเน่ือง มีขาดทุนสะสมปรากฎตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 
112.8 ลา้นบาท และมีส่วนขาดทุนเกินทุนจ านวน 21.4 ลา้นบาท  ทั้ งน้ี STFD มีสินทรัพยห์ลกั ได้แก่ ท่ีดินและ
อาคารโรงงานผลิตสินคา้ Frozen และ Freeze Dry ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ี 95 ไร่ ในจงัหวดัราชบุรี ส าหรับผลิตสินคา้แช่แข็ง
และอบกรอบ ซ่ึงในปัจจุบนัโรงงานผลิตสินคา้ของ STFD ใชก้ าลงัการผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต เน่ืองจาก STFD 
ขาดสภาพคล่องในการจดัหาวตัถุดิบเพ่ือการผลิต    

(2) CM จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ STFD จ านวน 12,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (ตามราคาพาร์) คิดเป็น
จ านวนไม่เกิน 120,000,000 บาท   

(3) STFD จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกไม่เกิน 12,463,240 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ี

เงินกูย้มืบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามสดัส่วนเงินกูย้มืคงคา้งของเจา้หน้ีแต่ละราย ซ่ึงมียอดเงินคงคา้งรวมกนั

ทั้งส้ิน 124,632,392 บาท  ประกอบดว้ย เงินกูย้มืจาก CM จ านวน 6,930,000 บาท คิดเป็นหุ้นเพ่ิมทุนท่ี CM จองซ้ือ

จ านวน 693,000 หุน้ และเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 19 ราย จ านวน 117,702,392 บาท คิดเป็น

หุ้นเพ่ิมทุนท่ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืนๆ จองซ้ือจ านวน 11,770,240 หุ้น โดย STFD จะน าเงินเพ่ิมทุน

ดงักล่าวมาช าระคืนหน้ีให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวตามโครงการปรับโครงสร้าง
เงินทุนของ STFD ใหมี้ความเหมาะสมรองรับการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต  
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โดยบริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีใชส้ าหรับการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมใน STFD ในคร้ังน้ี จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ/
หรือเงินสดส่วนเกินท่ีมีอยูข่องบริษทั  

ตารางสรุปการถือหุน้ก่อนและหลงัท ารายการ 

ซือ้/ขายหุน้เดิม

ตาม (1)

CM ซือ้หุน้

เพิม่ทุนตาม (2)

เจา้หนีซ้ือ้หุน้

เพิม่ทุนตาม (3)

หุน้ % หุน้ หุน้ หุน้ หุน้ %

- CM 4,500,000    15.0% 20,232,250       12,000,000       693,000              37,425,250  68.7%

- กลุม่ผูถื้อหุน้เดมิ/1 25,500,000  85.0% (20,232,250) 6,651,098           11,918,848  21.9%

- กลุม่เจำ้หนี ้ -               0.0% 5,119,142           5,119,142    9.4%

รวม 30,000,000  100.0% -                   12,000,000       12,463,240         54,463,240  100.0%

/1 ผูถื้อหุน้บำงรำยเป็นเจำ้หนีใ้น STFD 

การถอืหุน้ก่อนท า

รายการ

การถอืหุน้หลังท า

รายการ

 

ทั้งน้ี ภายหลงัการด าเนินการตามธุรกรรมขา้งตน้ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2564  บริษทัจะถือหุน้สามญั
ใน STFD ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 68.7 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ STFD หลงัการเพ่ิมทุนเพื่อเสริมสภาพ
คล่องและการปรับโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ STFD และบริษทัจะส่งตวัแทนเขา้ไป
เป็นกรรมการใน STFD เพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้จ านวนกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น  โดยหลงัการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมใน 
STFD จะท าให ้STFD มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและด าเนินธุรกิจ และบริษทัจะน าองคค์วามรู้เทคโนโลยดีา้นการผลิต
อาหารแปรรูปแช่แข็งมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ของ STFD เพ่ือใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูข่อง STFD ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงจะท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์จากรายไดแ้ละผลก าไรของ STFD ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนใน STFD ยงั
สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลกัของบริษทั โดยบริษทัจะมีรายไดเ้พ่ิมเติมจากการส่งออกผลไมแ้ช่แข็งและอบกรอบ 
นอกเหนือจากการผลิตและส่งออกผกัแปรรูปแช่แข็ง อีกทั้ง บริษทัจะมีฐานลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานลูกคา้เดิมของ STFD ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาวต่อไป 

การเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมใน STFD มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.38 ค  านวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดย
น ามูลค่าการลงทุนจ านวนไม่เกิน 120,202,323  บาท บวกดว้ยเงินเพ่ิมทุนตามโครงการปรับโครงสร้างเงินทุนเฉพาะส่วน
ของบริษทัจ านวน 6,930,000 บาท รวมเป็นมูลค่าส่ิงตอบแทนจ านวน 127,132,323 บาท  เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วมของ
บริษัทตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีจ านวน 1,517,643,727 บาท โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยอ่ื์นท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี รายการดงักล่าวจึงมีขนาดรายการต ่ากวา่ร้อยละ 15 
ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนัยส าคญั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (รวมเรียกวา่ “ประกำศได้มำ/จ ำหน่ำยไป”) 

นอกจากน้ี ธุรกรรมดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการ
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เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (รวมเรียกวา่ 
“ประกำศรำยกำรเกี่ยวโยง”) เน่ืองจากผูถื้อหุ้นเดิมของ STFD จ านวน 10 ราย ท่ีขายหุ้นสามญัของ STFD ให้กบับริษทัไม่
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั บริษทัจึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานหรือเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือขอความเห็นชอบในการท ารายการดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของแผนการลงทุนและประโยชน์ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการ
เขา้ลงทุนเพ่ิมเติมใน STFD ร่วมกบัการพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และมีความเห็นวา่ การเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม
ใน STFD ดว้ยงบลงทุนรวม 120,202,323 บาท โดยการซ้ือหุ้นสามญัเดิม 20,232,250 หุ้น ท่ีราคา 0.01 บาทต่อหุ้น และการ
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 12,000,000 หุน้ ท่ีราคา 10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นราคาเฉล่ียเท่ากบั 3.73 บาทต่อหุน้ มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบเงินลงทุนจ านวน 120,202,323 บาท กบักระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บภายหลงัการเขา้
ควบคุมกิจการและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากเงินเพ่ิมทุนของบริษทั พบว่า การลงทุน
ดงักล่าวมีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ท่ีเป็นบวก และมีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นท่ีสูงกวา่ตน้ทุนส่วน
ของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity) ของบริษทั จึงถือเป็นการลงทุนท่ีมีความเป็นไปได ้คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัการเขา้
ท าธุรกรรมดงักล่าว และมอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย ให้เป็นผูมี้อ านาจไป
ด าเนินการติดต่อ เจรจา หรือลงนามในเอกสารสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ีไดรั้บอนุมติัขา้งตน้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ลายเซ็น  
         (นายองักรู พลพิพฒันพงศ)์ 

 


