
สารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามบญัชี 1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (แกไ้ข) 

 ตามท่ีท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือ

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนและจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่เพ่ือด าเนินการลงทุนในประเทศสหภาพ

สาธารณรัฐเมียนมาร์  เพ่ือขยายการด าเนินธุรกิจผลิต และจ าหน่ายพืชผกัแปรรูป/แช่แข็ง เพ่ือการส่งออก โดยมีงบลงทุน

เร่ิมแรกประมาณ 80 ลา้นบาท เพ่ือการเช่าท่ีดินประมาณ 50-100 เอเคอร์ และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้นั้น 

 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดพ้ิจารณาอนุมติัโครงการลงทุน

ก่อสร้างโรงงานแปรรูปพืชผกัแช่แขง็ในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 700 ลา้น

บาท (ประมาณ 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ 25 มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)  และมีมติ

ให้บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาจะเช่าท่ีดินเพ่ือรองรับโครงการลงทุนดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะวางมดัจ าค่าเช่าท่ีดินกบัผูใ้ห้เช่าใน

สัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่า และภายหลงัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแลว้เสร็จ บริษทัยอ่ยจะเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัผูใ้ห้
เช่าต่อไป  

 การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31

สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

(รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ตอ้งน ามาค านวณในช่วง 6 

เดือนท่ีผา่นมา การท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 42.32 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเขา้

ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูงกวา่ แต่ต  ่ากวา่

ร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ จึงขอแจง้
สารสนเทศของรายการดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาจะเช่าท่ีดินกบัผูใ้หเ้ช่าเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะด าเนินการวางเงินมดัจ าเพื่อช าระ

ค่าเช่าท่ีดินในวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 โดยผูใ้ห้เช่าจะตอ้งด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้พร้อมเพ่ือการ

ก่อสร้าง และเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ยแลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดวา่การ
ก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จและเร่ิมด าเนินการผลิตไดภ้ายในปี 2561  

 

 



2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง และความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผูเ้ช่า : บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ จะจดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดยบริษทัฯ จะถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 

ผูใ้หเ้ช่า: Sein Taung Yar Company Limited 

ทั้ งน้ีกรรมการผูมี้อ  านาจและผูถื้อหุ้นของผูใ้ห้เช่ามิได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ดงันั้น รายการดงักล่าวมิไดเ้ขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศดงักล่าว 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและการค านวนขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

โครงการโรงงานแปรรูปพืชผกัแช่แข็งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ (“โครงการ”) มีขนาดเงินลงทุน

รวมประมาณ 700 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์การลงทุนเพื่อขยายก าลงัการผลิต และเพ่ิมความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดใหญ่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืชผกั

หลากหลายประเภทเพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตพืชผกัแช่แขง็ โดยบริษทัฯ ไดท้ าการศึกษาการลงทุน และจดัหาท่ีดินใน

ประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์เพ่ือก่อสร้างโรงงาน และได้ตกลงเขา้ท าสัญญาจะเช่าท่ีดินขนาดพ้ืนท่ี 47.73 

เอเคอร์ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ Sein Taung Yar Company Limited โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและ

ปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลง

วตัถุประสงคก์ารใชท่ี้ดินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานไดก่้อนการเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ ท่ีจะด าเนินการจดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 
2559 

สรุปภาพโครงสร้างการลงทุน 

 

สัญญาจะเช่าท่ีดินพ้ืนท่ี 47.73 เอเคอร์ มีมูลค่าการเช่ารวม 1,431,900 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50,574,708 บาท 

อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอด

อายกุารเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดยบริษทัฯ ตกลงท่ีจะวางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อย



ละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 715,950 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจ านวน 25,287,354 บาท) ภายหลงัการลง
นามในสญัญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ีเหลือในวนัท าสญัญาเช่า  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจยกเลิกการเขา้ลงทุนได ้หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนและการด าเนินงานของโครงการอยา่งมีนยัส าคญั หรือบริษทัฯ ไม่สามารถจดัตั้งบริษทัยอ่ยไดภ้ายใน

ระยะเวลา 9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยบริษทัฯ จะถูกยึดเงินมดัจ าร้อยละ 30 หรือคิดเป็น 214,785 เหรียญ
สหรัฐ (คิดเป็นเงิน 7,586,206.20 บาท) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัอยู่ระหว่างขั้นตอนการจดัเตรียมโครงสร้างการลงทุนของบริษทัย่อย โดยบริษทัฯจะถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ซ่ึงอาจมีผูร่้วมลงทุนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทย หรือประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หรือประเทศอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของโครงสร้างการ

ลงทุน และเป็นไปตามกฏหมายการลงทุนของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หากมีความชดัเจน บริษทัฯ  จะ
ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อน่ึง การช าระค่าเช่าท่ีดิน ทั้งในส่วนของเงินวางมดัจ าและการช าระค่าเช่าในส่วนท่ีเหลือ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ลงทุนในโครงการ โดยบริษทัฯ และผูร่้วมลงทุนจะด าเนินการช าระตามสดัส่วนการลงทุนต่อไป 

3.2 การค านวนขนาดรายการ 

การเขา้ลงทุนในโครงการ ถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยเม่ืออา้งอิง

ขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 พบว่ามูลค่าการลงทุนคร้ังน้ีมีขนาดรายการสูงสุด

เท่ากับประมาณร้อยละ 47.21 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ โดยมีรายละเอียดการค านวนตามวิธีต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี 

1) เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

ขนาดของรายการ  = NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สดัส่วนท่ีจะไดม้า x 100 
            NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

(NTA = สินทรัพยร์วม – สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน – หน้ีสินรวม – ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัอยูร่ะหวา่งการจดัตั้ง 

2) เกณฑก์ าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดของรายการ  = ก าไรสุทธิท่ีเกิดจากสินทรัพยต์ามสดัส่วนท่ีจะไดรั้บ x 100 
     ก าไรสุทธิของบริษทั 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัไม่มีก าไรเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการจดัตั้ง 

 

 



3) เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดของรายการ  = มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ x 100 
      สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

   = 630,000,000 x 100 

           1,488,621,686 

     = 42.32% 

หมายเหต:ุ ค  านวนจากสดัส่วนการลงทุนสูงสุดท่ีบริษทัฯ จะลงทุนคือร้อยละ 90 ของมูลค่าการลงทุน
รวม 700 ลา้นบาท (700,000,000 x 90% = 630,000,000 บาท) 

4) เกณฑมู์ลค่าหุน้ทุนท่ีออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์

ขนาดของรายการ  = จ านวนหุน้ทุนท่ีบริษทัออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
            จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั 

ไม่สามารถค านวนไดเ้น่ืองจากบริษทัไม่มีการออกหุน้ทุน 

 สรุปรายละเอียดการค านวนขนาดรายการโครงการลงทุน 

  เกณฑ์การค านวน ขนาดรายการ 
1. เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ไม่สามารถค านวนได ้
2. เกณฑก์ าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ไม่สามารถค านวนได ้
3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ร้อยละ 42.32 
4. เกณฑมู์ลค่าหุน้ทุนท่ีออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์ ไม่สามารถค านวนได ้

บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ตอ้งน ามาค านวณในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา การท ารายการดงักล่าวมีขนาด

รายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 47.21 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตาม

ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูงกวา่ แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทัฯ มี

หนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งหนงัสือ
แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. สรุปรายละเอยีดสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

บริษทัฯ จะด าเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัจะถือหุน้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 โดยอาจมีผูร่้วมลงทุน

เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย หรือประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หรือประเทศอ่ืนๆ ข้ึนอยู่

กบัความเหมาะสมของโครงสร้างการลงทุน และเป็นไปตามกฏหมายการลงทุนของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ 

ซ่ึงถือวา่ยงัมีความไม่แน่นอนในสดัส่วนการลงทุน เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและแปรรูปพืชผกัแช่แขง็เพ่ือ

การส่งออก ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการรวม 700 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย ค่าเช่าท่ีดินขนาดเน้ือท่ี 47.73 เอเคอร์ ตั้งอยูใ่นเมือง เนปิดอว ์ประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ระยะเวลา



การเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี มูลค่าการเช่ารวมประมาณ 50 ลา้นบาท  ค่าก่อสร้างอาคาร

โรงงานพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 60,000 ตารางเมตร และเคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน มูลค่ารวมประมาณ 650 ลา้น
บาท  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจยกเลิกการเขา้ลงทุนได ้หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนและการด าเนินงานของโครงการอยา่งมีนยัส าคญั หรือบริษทัฯ ไม่สามารถจดัตั้งบริษทัยอ่ยไดภ้ายในระยะเวลา 

9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยบริษทัฯ จะถูกยึดเงินมดัจ าร้อยละ 30 หรือคิดเป็น 214,785 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น
เงิน 7,586,206.20 บาท) 

บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเม่ือมีความคืบหน้าในการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงนิ 

โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวม 700 ลา้นบาท ซ่ึงจะด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ จะถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 

แต่ไม่เกินร้อยละ 90  ดงันั้น เงินลงทุนทั้งหมดของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นเงินจ านวน 420 – 630 ลา้นบาท ใน

เบ้ืองตน้ บริษทัฯ ไดท้ าการวางมดัจ าสัญญาจะเช่าท่ีดินให้กบัผูใ้ห้เช่าในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เป็นจ านวน

เงินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่าท่ีดินรวม หรือเท่ากบั 715,950 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจ านวน 25,287,354 บาท) ภายหลงั

การลงนามในสญัญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ีเหลือในวนัท าสัญญาเช่าระหวา่งบริษทัยอ่ยท่ี

จะจดัตั้งข้ึนและผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน โดยบริษทัฯ คาดวา่การด าเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์จะ

แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือน  ส าหรับมูลค่าการลงทุนส่วนท่ีเหลือ 650 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าก่อสร้างโรงงาน

ประมาณ 360  ลา้นบาท และเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มูลค่าประมาณ 290 ลา้นบาท ซ่ึง

บริษทัฯ จะช าระมูลค่าตามเง่ือนไขการก่อสร้างและการส่งมอบเคร่ืองจกัร โดยบริษทัฯ จะคดัเลือกผูรั้บเหมาและผูจ้  าหน่าย

เคร่ืองจกัรท่ีคาดวา่จะเป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ดี หากผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บคดัเลือกมี

ความสมัพนัธ์ใดๆ และ/หรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ  บริษทัฯ จะท าการเปิดเผยขอ้มูลและจะปฏิบติัตามเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

บริษทัจะไดรั้บมูลคา่สินทรัพยต์ามสดัส่วนการลงทุนซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 โดยมูลค่าการลงทุน
รวมของโครงการมีมูลค่า 700 ลา้นบาท 

7. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าส่ิงตอบแทนข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงเกิดจากการตกลงกบัผูร่้วมลงทุนในอนาคต 

 

 

 



8. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการท ารายการ 

1) พ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ จะท าการเช่าอยูใ่นท าเลท่ีดี กล่าวคืออยูใ่นเมืองหลวงของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ซ่ึง

มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนท่ีตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร ท าให้
บริษทัสามารถรักษาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตรท่ีจะน าไปแปรรูปโดยการแช่แขง็ได ้

2) โครงการท่ีบริษทัจะลงทุนมีอตัราการเติบโตท่ีดี เน่ืองจากอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกัโดยการแช่แข็งในประเทศ

สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ยงัไม่มีการแข่งขนัท่ีสูงนกั เน่ืองจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์เพ่ิงจะเร่ิม
ด าเนินนโยบายสนบัสนุนนกัลงทุนต่างชาติ 

3) การลงทุนในโครงการดงักล่าว สร้างโอกาสในการเพ่ิมก าลงัการผลิต และความหลากหลายของพืชผกัท่ีจะน าเขา้สู่

กระบวนการผลิต เน่ืองจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใชใ้นกิจกรรมการเกษตรและ
เพาะปลูก ประกอบกบัประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 

4) การลงทุนในโครงการ โดยการด าเนินธุรกิจประเภทเดิม สามารถเพ่ิมรายไดแ้ละผลก าไรให้กบับริษทัจากยอดขาย

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท าธุรกิจประเภทเดิม โดยบริษทัฯ สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต และประสบการณ์ทางการ
ตลาดเพ่ือต่อยอดธุรกิจได ้

5) โครงการท่ีบริษทัจะลงทุน สามารถสร้างกระแสเงินสดสม ่าเสมอในระยะยาว โดยบริษทัฯ สามารถรับรู้ก าไรตาม

สัดส่วนท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ซ่ึงเป็นการเสริมก าไรให้กบับริษทัฯ ให้แข็งแกร่งข้ึน และ
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6) การลงทุนในโครงการ สามารถต่อยอดโอกาสในการการลงทุนท าธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในประเทศสหภาพ

สาธารณรัฐเมียนมาร์ไดใ้นอนาคต ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต 

9. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีแผนท่ีจะใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจซ่ึงมีอยู่อยา่งเพียงพอ เพ่ือการวางมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 

และลงทุนในโครงการ บริษทัอาจพิจารณาการใช้เงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน โดยค านึงถึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสม และไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีความเปล่ียนแปลงในการพิจารณาแหล่งเงินทุนท่ีใช ้โดยมี

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษทัฯ จะค านวนขนาดรายการใหม่และท าการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงจะปฏิบัติตาม

กฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินผูกพนัระยะยาว และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพียง 0.1:1 ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินได ้ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดพ้ิจารณาขอ้มูลการ

ลงทุน รวมถึงความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง

กฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ความเส่ียงจากการโอนเงินผลตอบแทนการลงทุนกลบัเขา้ประเทศ ตามท่ี

กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษาทางกฏหมายไดน้ าเสนอแลว้มีความเห็นวา่การลงทุนในโครงการโรงงานผลิตและแปรรูป



พืชผกัแช่แข็งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เป็นรายการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ช่วยสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนท่ีดีให้กบับริษทัฯ และผูถื้อหุ้นในระยะยาว อีกทั้งเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับ

บริษทัฯ ในอนาคต  และการวางมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน อนัเป็นส่วนหน่ึงของการลงทุนในโครงการ มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้
บริษทัฯ มัน่ใจวา่จะไดม้าซ่ึงท่ีดินท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการต่อไป 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 พิจารณาแลว้ มีความเห็น
สอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ขา้งตน้ 


