ที่ MM-SET 08/2560
25 ธันวาคม 2560
เรื่อง

แจ้ งการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่และการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทย่อย

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งสารสนเทศ ดังนี ้

1. กำรจัดตัง้ บริษัทย่ อย
บริษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท Mudman International Limited ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในต่างประเทศ (สาธารณรัฐมอริเชียส) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริษัทใหม่
Mudman International Limited
วันที่เกิดรายการ
พฤศจิกายน 2560 (จัดตังแล้
้ วเสร็จ)
โครงสร้ างการถือหุ้น
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
30,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ (USD) แบ่งออกเป็ น 30,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ (USD)
แหล่งที่มาของเงินทุน
กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ ขนาดรายการดังกล่าว ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
2. กำรได้ มำซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทย่ อย
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัท Mudman International Limited (“MM Inter”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ (บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
MM Inter) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท Societe Langonnaise des Vins et
Hotelleries SAS (“SLVH”) จานวน 28,298 หุ้น ในราคาหุ้นละ 324.23 ยูโร (ประมาณ 12,864 บาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,175,000 ยูโร (ประมาณ 364 ล้ านบาท) คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว โดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เ พื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มขีด
ความสามารถในการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรำยกำร
ธันวาคม 2560 (บรรลุข้อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้น)
2.2. คู่สัญญำที่เกี่ยวข้ องและควำมสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ :
Mudman International Limited
ผู้ขาย :
1. GM Conseil Limited
2. Mr. Guy Martin
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ควำมสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อและผู้ขายมิได้ มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทฯ ดังนัน้ ผู้ขายจึงมิได้ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
2.3. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์ กำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมตั ิเข้ าทารายการดังกล่าว โดยการคานวณขนาดรายการ
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งสอบทานโดยคุณศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และขนาดรายการที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
(เมษายน – กันยายน 2560) ดังนัน้ การเข้ าซื ้อสินทรัพย์ของ SLVH เมื่อคานวณรวมกับขนาดรายการที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือนดังกล่าว
มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 12.45 ซึ่งไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
2.4. รำยละเอียดของสินทรัพย์ ท่จี ะได้ มำ
สินทรัพย์ที่ MM Inter จะได้ มา ได้ แก่ หุ้นสามัญของ SLVH จานวน 28,298 หุ้น ในราคาหุ้นละ 324.23 ยูโร (ประมาณ 12,864 บาท)
ทังนี
้ ้ SLVH เป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ เครื่องหมายการค้ า Le Grand Vefour ซึง่ เป็ นร้ านอาหารที่ก่อตังเมื
้ ่อปี
ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) อายุกว่า 230 ปี โดยปั จจุบนั SLVH มีสาขาจานวน 1 สาขา ตังอยู
้ ่ย่าน The Palais Royal’s Gardens ในกรุง
ปารีส และได้ รับมิชลิน สตาร์ (Michelin Star) จานวน 2 ดาวภายใต้ Mr. Guy Martin ซึง่ เป็ นเจ้ าของและหัวหน้ าเชฟ
2.5. มูลค่ ำรวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในกำรกำหนดมูลค่ ำสิ่งตอบแทน
MM Inter จะชาระค่าหุ้นสามัญของ SLVH เป็ นเงินสดจานวน 9,175,000 ยูโร (ประมาณ 364 ล้ านบาท) โดยแบ่งการชาระเป็ น 2 งวด
ได้ แก่ งวดที่หนึ่งจานวน 8,175,000 ยูโร (ประมาณ 324 ล้ านบาท) และงวดที่สองจานวน 1,000,000 ยูโร (ประมาณ 40 ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ ผู้ขายจะได้ รับค่าตอบแทนงวดที่สองเมื่อครบ 1 ปี นบั จากการได้ รับค่าตอบแทนงวดที่ 1 โดยภายหลังการเข้ าทารายการ MM Inter
จะถือหุ้นใน SLVH เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสาหรับการ
ลงทุนในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามการตกลงร่ วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้ สองฝ่ าย โดยอ้ างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญของ SLVH นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ พิจารณาถึงโอกาสในการสร้ างความเติบโตทางธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มในอนาคต
2.6. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
บริษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของ MM Inter ในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SLVH
2.7. ประโยชน์ ท่คี ำดว่ ำจะเกิดกับบริษัทฯ
การเข้ าลงทุนใน SLVH ซึ่งดาเนินธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Le Grand Vefour ซึ่งเป็ นร้ านอาหารที่มี
ชื่อเสียงและมีอายุกว่า 230 ปี จะช่วยเพิ่มโอกาสและขีดความสามมารถของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจด้ านอาหารและเครื่ องดื่มทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
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2.8. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรตกลงเข้ ำทำรำยกำร
คณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมตั ิเข้ าทารายการดังกล่าว โดยได้ พิ จารณาแล้ วว่าการเข้ าทารายการนีจ้ ะเพิ่มศักยภาพของบริ ษัทฯ ใน
การขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเป็ นการเข้ าทารายการที่มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาว

ทังนี
้ ้ ขนาดรายการทังสองดั
้
งกล่าว ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหรรษา เสริมศรี )
รองประธานบริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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