ที่ อสย. 121 / 2564
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจสับปะรดภายในกลุ่มบริ ษทั
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการดําเนิน
ธุรกิจสับปะรดภายในกลุ่มบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กล่าวคือ การปรับโครงสร้างธุรกิจผลิต
จําหน่ายและส่ งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋ อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋ อง นํ้าสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุง
ปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล (“ธุรกิจสั บปะรด”) ซึ่งที่ผา่ นมา ธุรกิจสับปะรดดังกล่าวดําเนิ นงานในนามของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั ควอลิต้ ี ไพน์ แอปเปิ ล โปรดักส์ จํากัด (“QPP”) โดยมีโรงงานซึ่งเป็ นฐาน
การผลิตอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการปรับโครงสร้างนี้เป็ นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
ดําเนินการจัดทําแผนงานล่วงหน้าและเตรี ยมงานรองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํา
แผนงานและเตรี ยมงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อย การปรับโครงสร้างจึงมีความแน่นอนแล้ว บริ ษทั ฯ จึง
ได้แจ้งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
ตามแผนปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จสับปะรด บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการให้ บริ ษัท อาหารสยาม (2513) จํากั ด
(“SF (2513)”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 เป็ นผูด้ าํ เนิ นธุรกิจสับปะรดทั้งหมดแทน
บริ ษทั ฯ และ QPP โดยจะเป็ นไปตามแผนงานดังนี้
•
การปรับโครงสร้ างธุรกิจสั บปะรดของบริษทั ฯ:
SF (2513) จะเริ่ มเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสับปะรดแทนบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
เป็ นต้นไป และจะเริ่ มเป็ นผูส้ ่ งออกและจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของธุ รกิ จสับปะรดแทนบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป (บริ ษ ัทฯ ยังคงเป็ นผูส้ ่ งออกและจัดจําหน่ า ยจนถึ ง 31
ธันวาคม 2564)
•
การปรับโครงสร้ างธุรกิจสั บปะรดของ QPP :
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนงานให้การปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดของ QPP แล้วเสร็ จภายหลังการปรับ
โครงสร้างธุรกิจสับปะรดของบริ ษทั ฯ เล็กน้อยเพื่อมิให้กระทบต่อให้การดําเนินธุรกิจสับปะรดใน
ภาพรวม โดย SF (2513) จะเริ่ มเป็ นผูผ้ ลิต ส่ งออกและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสับปะรด
แทน QPP พร้อมกันทั้งหมดในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2565
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าการปรับโครงสร้างธุ รกิจดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ น
ธุ รกิจทั้งหมดในภาพรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การบริ หารจัดการ
และการดําเนิ นงานของธุรกิจสับปะรดทั้งหมดเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเตรี ยมความ

พร้อมของบริ ษทั ฯ ที่จะเริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จพัฒนาที่ ดินเป็ นนิ คมอุตสาหกรรมพร้ อมระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ใน
จังหวัดระยอง และชลบุรี ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาข้อมูลและวางนโยบายที่จะเข้าดําเนิ นธุ รกิจดังกล่าวไว้แล้วก่ อน
หน้านี้
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดของบริ ษทั ฯ และ QPP ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ รวมถึงไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่มีนยั สําคัญแต่อย่างใด และ
ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรื อส่ งผลกระทบในเชิงลบต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ ้นในด้านใดๆ ทั้งสิ้ น
เนื่องจากทั้ง QPP และ SF (2513) ต่างก็เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทั้งสิ้ น นอกจากนี้
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์สาํ คัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสับปะรดตามเดิม อาทิ เครื่ องจักร ที่ดิน
โรงงาน ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ มีการให้ SF(2513) เช่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อดําเนิ นธุรกิจสับปะรด และบริ ษทั ฯ ยังมี
แผนงานที่จะดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อเป็ นนิคมอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้น เมื่อปรับโครงสร้างแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ
จะยังมีการประกอบธุรกิจอยู่ (Operating Company) จึงมิได้เข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน
บริ ษทั อื่น (Holding Company) แต่อย่างใด
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดและสามารถสรุ ป
เป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
ก่อนการปรับโครงสร้ างธุรกิจสั บปะรด

บมจ.อาหารสยาม

100%

100%

ธุรกิจสับปะรด (ชลบุรี)

40%

บจ.ควอลิตี้ ไพน์ แอปเปิ ล
โปรดักส์

บจ. อาหารสยาม (2513)

บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัส
เตรียล เอสเตท (ระยอง)

ธุรกิจสับปะรด
(ประจวบคีรีขนั ธ์)

ค้าขาย/ลงทุน/
จัดหาวัตถุดิบ

พัฒนาที่ดินเป็ นนิคม
อุตสาหกรรม
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หลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจสั บปะรด
บมจ.อาหารสยาม

100%

100%

- ธุรกิจให้เช่าสิ นทรัพย์ ที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์แก่ SF(2513)
- ธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็ นนิคม
อุตสาหกรรม
40%

บจ.ควอลิตี้ ไพน์ แอปเปิ ล
โปรดักส์

บจ. อาหารสยาม (2513)

บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัส
เตรียล เอสเตท (ระยอง)

ธุรกิจให้เช่าสิ นทรัพย์ ที่ดิน
อาคาร อุปกรณ์แก่ SF(2513)

ธุรกิจสับปะรด (ชลบุรี
และประจวบคีรีขนั ธ์)

พัฒนาที่ดินเป็ นนิคม
อุตสาหกรรม

ในส่ วนของธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็ นนิ คมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ในจังหวัด
ระยอง และชลบุรีของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ เห็นว่ามิได้ก่อให้เกิดประเด็นเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อ
เป็ นการแข่งขันกับธุ รกิจอื่นหรื อทับซ้อนกับนโยบายการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อื่นในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการและการเตรี ยมความพร้อม รวมถึง
การตรวจสอบและ/หรื อกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีประเด็นเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับธุรกิจอื่นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดเตรี ยมศึกษาข้อมูลโครงการขั้นต้น
แต่เนื่ องจากสาเหตุการระบาดของ COVID 19 ทําให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการตลาดเปลี่ยนแปลงไป
บริ ษทั ฯจึงจําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลและปรับปรุ งกําหนดแผนงานในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งในเบื้องต้นบริ ษทั ฯ คาด
ว่า จะสามารถดําเนิ นงานในขั้นตอนงานเอกสารกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรี ยมงาน ให้แล้วเสร็ จได้ภายใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 1 โดยในขั้นตอนนี้ การขออนุมตั ิรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) จากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) จะเป็ นส่ วนที่ใช้เวลามากที่สุด คือใช้เวลาระหว่าง 18-24 เดือน
ในขณะที่การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิ คมฯและขั้นตอนการเตรี ยมงานพัฒนาสามารถที่ จะ
ดําเนิ นการไปได้พร้อมกันในระหว่างการจัดทําและรอการอนุมตั ิ รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) สําหรับการ
เข้าพัฒนาพื้นที่ โครงการจะสามารถดําเนิ นการได้ทนั ที หลังจากการได้รับอนุ มตั ิ รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(EIA) แล้ว ทั้งนี้เมื่อบริ ษทั ฯ มีขอ้ สรุ ปและแผนงานการดําเนินธุรกิจที่แน่นอนแล้ว บริ ษทั ฯ จะนําเสนอขออนุมตั ิ

[1]

แผนงานและกําหนดเวลาดังกล่าวเป็ นประมาณการในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญได้โดยขึ้นกับผลของการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และปั จจัยภายนอกอื่นๆ หลายประการ
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จากคณะกรรมการบริ ษทั และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเข้าทํารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บริ ษทั ฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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