
ท่ี TFMAMA 702/2561 
 
      วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 
 
เร่ือง      แจง้การลงทุนจดัตั้งบริษทัใหม่ 
เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ 
“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2561 มีมติให้บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม 2561 
2. รายละเอียดการลงทุน   
 2.1 ช่ือบริษทั : บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
 2.2 สถานท่ีตั้ง : 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 
 2.3 ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และ/หรือ ใหกู้ย้มืเงิน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 2.4 ทุนจดทะเบียน : 1,010,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 

10,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
 2.5 สัดส่วนการลงทุน : ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน หรือจ านวน 707,000,000 

บาท 
 2.6 โครงสร้างผูถื้อหุน้ : 1) บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ ถือหุน้ร้อยละ  70.0 
  : 2) บจ. ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง  ถือหุน้ร้อยละ  29.0 

    (เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ 
    ร้อยละ 50.1 Maruto Sangyo Co., Ltd. ถือหุน้ร้อยละ 
    10 และผูถื้อหุน้รายอ่ืน ถือหุน้ร้อยละ 39.9 
    ซ่ึง Maruto Sangyo Co., Ltd. และผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
    ไม่เขา้ข่ายบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
     และไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั) 

  : 3) นายสุธี ล่ิมอติบูลย ์  ถือหุน้ร้อยละ    0.5 
  : 4) นางสาวมลัลิกา ตนัอนุชิตติกุล ถือหุน้ร้อยละ    0.5 
       รวมร้อยละ    100.0 



 2.7 โครงสร้างคณะกรรมการ : 1) ตวัแทนจาก บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ 2 ท่าน 
  : 2) ตวัแทนจาก บจก. ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 1 ท่าน 
       รวม 3 ท่าน 
       (ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือ 

     คณะกรรมการไดเ้น่ืองดว้ยยงัไม่มีการจดทะเบียน 
     จดัตั้งบริษทัใหม่) 

3. ขนาดของรายการ   
 3.1 เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ : ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ 
 3.2 เกณฑก์ าไรสุทธิจากการด าเนินงาน : ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ 
 3.3 เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : ร้อยละ 3.310 
 3.4 เกณฑมู์ลค่าหุน้ทุนท่ีออกเพื่อช าระ 

      ค่าสินทรัพย ์
: ไม่เขา้เกณฑเ์น่ืองจากไม่มีการออกหุน้ทุน 

4. แหล่งเงินทุนใชไ้ป : เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 
5. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดกบับริษทัฯ : 1) เป็นการเพิ่มประเภทธุรกิจใหก้บับริษทัฯ 
  : 2) บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 
  6.   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : 
        คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลงทุนจดัตั้งบริษทัใหม่ตามรายละเอียดขา้งตน้  
  7.   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามขอ้ 6. 
        คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของ 
        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตามขอ้ 6. 
 

อน่ึง โครงสร้างการลงทุนในบริษัทใหม่ ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

 
 
 



ทั้ งน้ี การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ตามท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.310 เม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีมีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 15 ซ่ึงอยูใ่นอ านาจอนุมติัของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั โดยท่ีการเขา้ท า
รายการในคร้ังน้ีไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
       (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล) 
                  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
บช/สน 
 
 
 
 


