14 พฤศจิกายน 2560
เรือง

เรียน

แจ้งการเข้าลงทุนใน GIM Factory Inc.
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติงจํากัด (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าเมือวันที 14
พฤศจิกายน 2560 บริษัทตกลงเข้าลงทุนใน GIM Factory Inc. (“GFI”) ซึงเป็ นบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตังในรัฐแคลิฟอร์เนี ย
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการซือหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของGFI จํานวน 31,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็ นมูลค่าประมาณ 2,015,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็ นประมาณ 67,014,064 บาท คํานวณจากอัตราขายถัวเฉลีย
แลกเปลียนแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33.2576 บาท)
โดยสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ GFI
GFI จดทะเบียนจัดตังเมือวันที 3 มีนาคม 2557 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายสาหร่ายจากธรรมชาติ (Organic
Seaweed) มีทีตังโรงงานผลิตอยูท่ ี รัฐแคลิฟอร์เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงโรงงานเริมเปิ ดดําเนิ นการเมือวันที 20 มกราคม
2559 ปั จจุบนั มีสายการผลิตสาหร่ายประเภทอบ 2 สาย และมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 101 ตันต่อปี ทังนี สินค้าของ GFI ได้รบั
การรับรองว่าเป็ นสินค้าทีมีมาตรฐาน เช่น ได้รบั การรับรองว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing
Practice (GMP) ได้รบั การรับรองว่าเป็ นอาหารทีปลอดภัย (Non-GMO) เป็ นต้น

การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สิน ลง
วันที 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547
(“ประกาศเรืองได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยเมือคํานวณขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์ดงั กล่าวตามรายละเอียดการคํานวณ
ดังนี

ขนาดรายการแต่ละเกณฑ์
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตน
สุทธิ
2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิจากการ
ดําเนิ นงาน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน

วิธีการคํานวณ
(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนทีได้มาหรือจําหน่ ายไป) x
100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
(กําไรสุทธิจากการดําเนิ นงานของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนทีซือ
หรือขาย) x 100
กําไรสุทธิจากการดําเนิ นงานของบริษัทจดทะเบียน
มูลค่ารายการทีจ่ายหรือได้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

ขนาด
รายการ
1.52
N/A*
1.96

*ไม่สามารถคํานวณได้ เนื องจากบริษัท GFI มีขาดทุนสุทธิสาํ หรับผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง 12 เดือน

ทังนี การคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิงตอบแทนรวม จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.96 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัท โดยทีบริษัทไม่มีรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทีเกิดขึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีเข้าทํารายการข้างต้น ที
ต้องนํามาคํานวณรวมกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในครังนี ซึงขนาดรายการดังกล่าวไม่ส่งผลให้บริษัทมีหน้าทีทีจะต้องรายงาน
สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นรายการ
ทีเกียวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ดังนั น บริษัทจึงไม่มีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ ือหุน้ และไม่ตอ้ งจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเกียวกับการทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในครังนี บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รบั ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพือประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรือง
ทังนี ภายหลังการซือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทมีแผนการดําเนิ นการเพิมทุนจดทะเบียนของGFI โดยอาจตกลงเข้าร่วมกับ
คู่คา้ ชาวต่างชาติให้เข้าร่วมลงทุนใน GFI คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ GFI โดยการดําเนิ นการในส่วน
นี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเป็ นลําดับต่อไป

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน GFI โดยการซือหุน้ จากผูถ้ ือเดิม เป็ นดังนี
1.

วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ

2.

คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซือขายหุน้ ใน GFI เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2560 ทังนี แม้จะลงนามในสัญญา
ซือขายหุน้ แล้ว การซือขายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมือเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายหุน้ สําเร็จ หรือได้รบั
การยกเว้น และเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว ซึงบริษัทคาดว่าจะดําเนิ นการซือหุน้ ใน GFI เสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันที 24 พฤศจิกายน 2560 ทังนี หากเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายหุน้ ไม่สาํ เร็จ
ครบถ้วน ก็อาจจะทําให้การซือขายไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ได้
ผูซ้ ือ

ผูข้ าย

3.

ความสัมพันธ์กบั บริษัท

:

:

:

บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน)

1. บริษัท แซมแฮ คอมเมอร์เชียล จํากัด (SAM HAE COMMERCIAL CO., LTD.)

2. นายคี ฮอง ปาร์ค (Mr. Ki Hong Park)

3. นางโซ ยอง ปาร์ค (Mrs. So Young Park)

ผูข้ ายแต่ละรายไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ทีได้มา

ปัจจุบนั กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมถือหุน้ GFI จํานวน 31,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมือ
วันที 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัทตกลงเข้าลงทุนในGFI โดยการซือหุน้ สามัญเดิมจํานวน 31,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
65 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 2,015,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็ นประมาณ 67,014,064 บาท
คํานวณจากอัตราขายถัวเฉลียแลกเปลียนแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 1
ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33.2576 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ GFI จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
GFI

4.

ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าบริษัทจะได้รบั

การเข้าทํารายการข้างต้นของบริษัท จะช่วยขยายฐานกําลังการผลิต และรายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายจาก
ธรรมชาติ และเป็ นการเพิมช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุม่ ลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนื อและยุโรปมากขึน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี ถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และได้จดั ทําขึนด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ และสารสนเทศฉบับนี ทาํ ขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือแสดง
สารสนเทศเท่านัน ไม่ได้ทาํ ขึนเพือเป็ นการเชิญชวนหรือเป็ นคําเสนอเพือให้ได้มาหรือซือหลักทรัพย์
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง

