ที่ TFMAMA 602/2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เรื่ อง แจ้งรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ น้ สามัญในบริ ษทั เพรซิ เดนท์อินเตอร์ ฟูด จากัด จาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
: ภายในเดือนมิถุนายน 2562
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ผูซ้ ้ื อ
: บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
2.2 ผูข้ าย
: บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ : บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ของบริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด
(มหาชน) โดยถือหุน้ ร้อยละ 25.24 ของทุนจดทะเบียน
4. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
: การทารายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ ประเภท
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
5. รายละเอียดของรายการ
5.1 ลักษณะของรายการ
: การซื้ อหุ น้ สามัญในบริ ษทั เพรซิ เดนท์อินเตอร์ ฟูด จากัด
ซึ่ งประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การส่ ง ออกสิ นค้า อุ ป โภค
บริ โภคและรั บเป็ นนายหน้า มีทุนจดทะเบีย น จานวน
3,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้ น สามัญ 300,000 หุ ้ น
มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
5.2 มูลค่ารวมของรายการ
: หุ ้น สามัญ จ านวน 153,000 หุ ้น ราคาหุ ้น ละ 60 บาท
จานวนเงินรวม 9,180,000 บาท
5.3 เกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ : เป็ นราคาใกล้เ คี ย งและสู ง กว่า ราคามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่
49.49 บาทต่อหุ ้น (ประเมิ นโดยใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี
ตามงบการเงินที่สอบทานแล้ว ของ บริ ษทั เพรซิ เดนท์
อินเตอร์ฟูด จากัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
5.4 สัดส่ วนการถือหุ น้ ก่อนทารายการ
: หุ ้นสามัญ จานวน 26,000 หุ ้น = ร้ อยละ 8.67 ของทุน
จดทะเบียน

5.5 สัดส่ วนการถือหุ น้ หลังทารายการ

: หุ ้นสามัญ จานวน 179,000 หุ ้น = ร้อยละ 59.67 ของทุน
จดทะเบียน
ทั้งนี้ หลังทารายการ บริ ษทั เพรซิ เดนท์อินเตอร์ ฟูด จากัด
จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
: เป็ นการลงทุนเพิม่ ในธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั ฯ
: ได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล

6. แหล่งเงินทุนใช้ไปในการทารายการ
7. วัตถุประสงค์ของการทารายการ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทารายการ
9. ขนาดของรายการ :
เข้า ข่ า ยรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น เรื่ องหลัก เกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ย
กว่า 20 ล้านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ
NTA ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประมาณ 6.52 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 651.58 ล้าน
บาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้
ไม่เข้าข่ายเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ของบริ ษทั จดทะเบียน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั :
คณะกรรมการบริ ษทั (กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน) เห็น
ควรอนุ มตั ิให้ทารายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดข้างต้น โดยได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
และราคาซื้ อขายมีความเหมาะสม
11. ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษ ทั ที่ แตกต่ า งจากความเห็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อ 10. : -ไม่มีทั้งนี้ การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ยวกับการซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั เพรซิ เดนท์อินเตอร์ ฟูด จากัด นั้น
บริ ษทั ฯ ต้องรอมติที่ประชุม ของคณะกรรมการบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) อนุมตั ิการ
ขายหุ น้ สามัญดังกล่าวก่อน ซึ่งมีการประชุมในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บช/สน

