สารสนเทศการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ตามบัญชี 1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไข)
ตามที่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิการลงทุนและจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่เพื่อดาเนิ นการลงทุนในประเทศสหภาพ
สาธารณรัฐเมียนมาร์ เพื่อขยายการดาเนิ นธุ รกิ จผลิต และจาหน่ายพืชผักแปรรู ป/แช่แข็ง เพื่อการส่ งออก โดยมีงบลงทุน
เริ่ มแรกประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อการเช่าที่ดินประมาณ 50-100 เอเคอร์ และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แล้วนั้น
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559 ได้พิจารณาอนุมตั ิโครงการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานแปรรู ปพืชผักแช่แข็งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 700 ล้าน
บาท (ประมาณ 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ 25 มีนาคม 2559 ที่ 35.32 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) และมีมติ
ให้บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาจะเช่าที่ดินเพื่อรองรับโครงการลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ จะวางมัดจาค่าเช่าที่ดินกับผูใ้ ห้เช่าใน
สัดส่ วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่า และภายหลังการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแล้วเสร็ จ บริ ษทั ย่อยจะเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับผูใ้ ห้
เช่าต่อไป
การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน ลงวันที่ 31
สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป”) บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งนามาคานวณในช่วง 6
เดือนที่ผา่ นมา การทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.32 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่งเข้า
ข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรื อสู งกว่า แต่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และจัดส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้ง
สารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจะเช่าที่ดินกับผูใ้ ห้เช่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และจะดาเนิ นการวางเงินมัดจาเพื่อชาระ
ค่าเช่ าที่ ดินในวันที่ 28 มี นาคม 2559 โดยผูใ้ ห้เช่ าจะต้องดาเนิ นการถมที่ ดินและปรั บปรุ งสภาพที่ ดินให้พร้ อมเพื่อการ
ก่อสร้าง และเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ย่อยภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าการ
ก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็ จและเริ่ มดาเนินการผลิตได้ภายในปี 2561

2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง และความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ จะจัดตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดยบริ ษทั ฯ จะถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90
ผูใ้ ห้เช่า: Sein Taung Yar Company Limited
ทั้งนี้ กรรมการผูม้ ี อานาจและผูถ้ ื อหุ ้นของผูใ้ ห้เ ช่ ามิ ได้เป็ นบุ คคลที่ เกี่ ย วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ดังนั้น รายการดังกล่าวมิได้เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศดังกล่าว
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการและการคานวนขนาดรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
โครงการโรงงานแปรรู ปพืชผักแช่แข็งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ (“โครงการ”) มีขนาดเงินลงทุน
รวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยมี วตั ถุประสงค์การลงทุ นเพื่อ ขยายกาลังการผลิ ต และเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์มีพ้นื ที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผัก
หลากหลายประเภทเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพืชผักแช่แข็ง โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการศึกษาการลงทุน และจัดหาที่ดินใน
ประเทศสหภาพสาธารณรั ฐเมี ยนมาร์ เพื่อก่ อสร้างโรงงาน และได้ตกลงเข้าทาสัญญาจะเช่ าที่ ดินขนาดพื้นที่ 47.73
เอเคอร์ ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ Sein Taung Yar Company Limited โดยมี เงื่ อนไขให้ผูใ้ ห้เช่ าดาเนิ นการถมที่ ดินและ
ปรั บปรุ งสภาพที่ ดินให้เหมาะสมกับ การก่ อ สร้ า ง รวมถึ งประสานงานกับหน่ วยงานราชการในการเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโรงงานได้ก่อนการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ที่จะดาเนินการจัดตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากวันที่ 1 เมษายน
2559
สรุ ปภาพโครงสร้างการลงทุน

สัญญาจะเช่าที่ดินพื้นที่ 47.73 เอเคอร์ มีมูลค่าการเช่ารวม 1,431,900 เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงิน 50,574,708 บาท
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ 35.32 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) ตลอด
อายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี โดยบริ ษทั ฯ ตกลงที่จะวางเงินมัดจาค่าเช่าที่ดินร้อย

ละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรื อเท่ากับ 715,950 เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงินจานวน 25,287,354 บาท) ภายหลังการลง
นามในสัญญาจะเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และจะชาระส่วนที่เหลือในวันทาสัญญาเช่า
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจยกเลิกการเข้าลงทุนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนและการดาเนิ นงานของโครงการอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดตั้งบริ ษทั ย่อยได้ภายใน
ระยะเวลา 9 เดือนนับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยบริ ษทั ฯ จะถูกยึดเงินมัดจาร้อยละ 30 หรื อคิดเป็ น 214,785 เหรี ยญ
สหรัฐ (คิดเป็ นเงิน 7,586,206.20 บาท)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรี ยมโครงสร้างการลงทุนของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯจะถือหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกิ นร้อยละ 90 ซึ่ งอาจมีผูร้ ่ วมลงทุนเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย หรื อประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หรื อประเทศอื่นๆ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของโครงสร้างการ
ลงทุน และเป็ นไปตามกฏหมายการลงทุนของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หากมีความชัดเจน บริ ษทั ฯ จะ
ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนึ่ง การชาระค่าเช่าที่ดิน ทั้งในส่วนของเงินวางมัดจาและการชาระค่าเช่าในส่วนที่เหลือ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ลงทุนในโครงการ โดยบริ ษทั ฯ และผูร้ ่ วมลงทุนจะดาเนินการชาระตามสัดส่วนการลงทุนต่อไป
3.2 การคานวนขนาดรายการ
การเข้าลงทุนในโครงการ ถือเป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป โดยเมื่ออ้างอิง
ข้อมูลจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่ามูลค่าการลงทุนครั้งนี้ มีขนาดรายการสู งสุ ด
เท่ ากับประมาณร้ อยละ 47.21 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ โดยมี รายละเอี ยดการคานวนตามวิธีต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ขนาดของรายการ

= NTA ของเงินลงทุนในบริ ษทั x สัดส่วนที่จะได้มา x 100
NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน

(NTA = สิ นทรัพย์รวม – สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม)
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริ ษทั ย่อยยังอยูร่ ะหว่างการจัดตั้ง
2) เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ขนาดของรายการ

= กาไรสุทธิที่เกิดจากสิ นทรัพย์ตามสัดส่วนที่จะได้รับ x 100
กาไรสุทธิของบริ ษทั

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริ ษทั ย่อยยังไม่มีกาไรเนื่องจากอยูร่ ะหว่างการจัดตั้ง

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ขนาดของรายการ

= มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้รับ x 100
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
= 630,000,000 x 100
1,488,621,686
= 42.32%

หมายเหตุ: คานวนจากสัดส่วนการลงทุนสูงสุดที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนคือร้อยละ 90 ของมูลค่าการลงทุน
รวม 700 ล้านบาท (700,000,000 x 90% = 630,000,000 บาท)
4) เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์
ขนาดของรายการ

= จานวนหุน้ ทุนที่บริ ษทั ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั

ไม่สามารถคานวนได้เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ ทุน
สรุ ปรายละเอียดการคานวนขนาดรายการโครงการลงทุน
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ การคานวน
เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์

ขนาดรายการ
ไม่สามารถคานวนได้
ไม่สามารถคานวนได้
ร้อยละ 42.32
ไม่สามารถคานวนได้

บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งนามาคานวณในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา การทารายการดังกล่าวมีขนาด
รายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 47.21 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรื อสู งกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั ฯ มี
หน้าที่ตอ้ งจัดทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสื อ
แจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั จะถือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 โดยอาจมีผรู ้ ่ วมลงทุน
เป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรื อประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หรื อประเทศอื่นๆ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของโครงสร้างการลงทุน และเป็ นไปตามกฏหมายการลงทุนของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์
ซึ่งถือว่ายังมีความไม่แน่นอนในสัดส่วนการลงทุน เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและแปรรู ปพืชผักแช่แข็งเพือ่
การส่ งออก ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จเดิ มที่ บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการรวม 700 ล้านบาท
ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 47.73 เอเคอร์ ตั้งอยูใ่ นเมือง เนปิ ดอว์ ประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ระยะเวลา

การเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี มูลค่าการเช่ารวมประมาณ 50 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคาร
โรงงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 60,000 ตารางเมตร และเครื่ องจักรที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงาน มูลค่ารวมประมาณ 650 ล้าน
บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจยกเลิกการเข้าลงทุนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางกฎหมายที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนและการดาเนินงานของโครงการอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดตั้งบริ ษทั ย่อยได้ภายในระยะเวลา
9 เดือนนับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยบริ ษทั ฯ จะถูกยึดเงินมัดจาร้อยละ 30 หรื อคิดเป็ น 214,785 เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ น
เงิน 7,586,206.20 บาท)
บริ ษ ัท จะด าเนิ น การเปิ ดเผยข้อ มู ล เมื่ อ มี ค วามคื บ หน้าในการลงทุ น ให้เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อ มู ล
สารสนเทศที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชาระเงิน
โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวม 700 ล้านบาท ซึ่ งจะดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ จะถือหุ ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ดังนั้น เงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นเงินจานวน 420 – 630 ล้านบาท ใน
เบื้องต้น บริ ษทั ฯ ได้ทาการวางมัดจาสัญญาจะเช่าที่ดินให้กบั ผูใ้ ห้เช่าในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เป็ นจานวน
เงินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่าที่ดินรวม หรื อเท่ากับ 715,950 เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงินจานวน 25,287,354 บาท) ภายหลัง
การลงนามในสัญญาจะเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และจะชาระส่ วนที่เหลือในวันทาสัญญาเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยที่
จะจัดตั้งขึ้นและผูใ้ ห้เช่าที่ดิน โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าการดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ จะ
แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 9 เดื อน สาหรับมูลค่าการลงทุนส่ วนที่เหลือ 650 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงงาน
ประมาณ 360 ล้านบาท และเครื่ องจักร อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มูลค่าประมาณ 290 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ จะชาระมูลค่าตามเงื่อนไขการก่อสร้างและการส่ งมอบเครื่ องจักร โดยบริ ษทั ฯ จะคัดเลือกผูร้ ับเหมาและผูจ้ าหน่าย
เครื่ องจักรที่คาดว่าจะเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ดี หากผูร้ ับเหมาที่ได้รับคัดเลือกมี
ความสัมพันธ์ใดๆ และ/หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลและจะปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
บริ ษทั จะได้รับมูลค่าสิ นทรัพย์ตามสัดส่วนการลงทุนซึ่งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 โดยมูลค่าการลงทุน
รวมของโครงการมีมูลค่า 700 ล้านบาท
7. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่ งตอบแทนขึ้นอยูก่ บั สัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่งเกิดจากการตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุนในอนาคต

8. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทารายการ
1) พื้นที่ที่บริ ษทั ฯ จะทาการเช่าอยูใ่ นทาเลที่ดี กล่าวคืออยูใ่ นเมืองหลวงของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ซึ่ง
มีโอกาสที่ จะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ทาให้
บริ ษทั สามารถรักษาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตรที่จะนาไปแปรรู ปโดยการแช่แข็งได้
2) โครงการที่บริ ษทั จะลงทุนมีอตั ราการเติบโตที่ดี เนื่ องจากอุตสาหกรรมแปรรู ปพืชผักโดยการแช่แข็งในประเทศ
สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ยังไม่มีการแข่งขันที่สูงนัก เนื่ องจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์เพิง่ จะเริ่ ม
ดาเนินนโยบายสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ
3) การลงทุนในโครงการดังกล่าว สร้างโอกาสในการเพิ่มกาลังการผลิต และความหลากหลายของพืชผักที่จะนาเข้าสู่
กระบวนการผลิต เนื่ องจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมการเกษตรและ
เพาะปลูก ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร
4) การลงทุนในโครงการ โดยการดาเนินธุรกิจประเภทเดิม สามารถเพิ่มรายได้และผลกาไรให้กบั บริ ษทั จากยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นจากการทาธุรกิจประเภทเดิม โดยบริ ษทั ฯ สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิต และประสบการณ์ทางการ
ตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจได้
5) โครงการที่บริ ษทั จะลงทุน สามารถสร้างกระแสเงินสดสม่าเสมอในระยะยาว โดยบริ ษทั ฯ สามารถรับรู ้กาไรตาม
สัดส่ วนที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ซึ่ งเป็ นการเสริ มกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งขึ้น และ
เป็ นการเพิม่ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
6) การลงทุ น ในโครงการ สามารถต่ อ ยอดโอกาสในการการลงทุ นท าธุ ร กิ จอื่ นที่ เกี่ ย วข้องในประเทศสหภาพ
สาธารณรัฐเมียนมาร์ได้ในอนาคต ซึ่งเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพในการเติบโต
9. แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีแผนที่ จะใช้กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นธุ รกิ จซึ่ งมีอยู่อย่างเพียงพอ เพื่อการวางมัดจาค่าเช่าที่ดิน
และลงทุ นในโครงการ บริ ษทั อาจพิจารณาการใช้เงิ น กู้ยืมบางส่ วนจากสถาบัน การเงิ น โดยคานึ งถึ งโครงสร้ างทุ น ที่
เหมาะสม และไม่กระทบสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ตาม หากมีความเปลี่ยนแปลงในการพิจารณาแหล่งเงินทุนที่ใช้ โดยมี
การกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั ฯ จะคานวนขนาดรายการใหม่และทาการเปิ ดเผยข้อมู ล รวมถึ ง จะปฏิ บัติตาม
กฏเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องต่อไป โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีหนี้ สินผูกพันระยะยาว และมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเพียง 0.1:1 ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินได้
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมด้วย ได้พิจารณาข้อมูลการ
ลงทุน รวมถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ความเสี่ ยงจากการโอนเงินผลตอบแทนการลงทุนกลับเข้าประเทศ ตามที่
กรรมการบริ หาร และที่ปรึ กษาทางกฏหมายได้นาเสนอแล้วมีความเห็นว่าการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตและแปรรู ป

พืชผักแช่แข็งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เป็ นรายการที่ เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ช่วยสร้ าง
มูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ ดีให้กบั บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว อีกทั้งเป็ นโอกาสในการต่อยอดทางธุ รกิ จให้กับ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต และการวางมัดจาค่าเช่าที่ดิน อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการลงทุนในโครงการ มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้
บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมในการดาเนินโครงการต่อไป
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการบริษัทฯทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559 พิจารณาแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ข้างต้น

