ที่ TFMAMA 1103/2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง การจ่ายคืนเงินมัดจาค่าที่ดินให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) ครั้ งที่
11/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ จ่ายคืนเงินมัดจาค่าที่ดินโฉนดเลขที่
82317 เลขที่ดิน 320 ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พร้ อมดอกเบี้ย ให้แก่บริ ษทั สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิ้ ง จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยบริ ษทั สหพัฒนาอิ นเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน) ได้จ่ายเงินค่ามัดจาไปก่อน มีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ผูจ้ ่าย
2.2 ผูร้ ับ
3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์

: ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
: บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
: บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
: บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์
จากัด (มหาชน) โดยถือหุ ้นร้อยละ 25.40 ของทุนจด
ทะเบียน

4. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
4.1 ลักษณะของรายการ

: การจ่ า ยคื นเงิ นมัดจาค่ า ที่ ดินพร้ อมดอกเบี้ ย ในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2563 รวม 604 วัน
4.2 มูลค่ารวมของรายการ
: เงิ น มัดจ าค่ า ที่ ดิ น พร้ อ มดอกเบี้ ย รวม 30,121,630.64
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.12 ของ NTA (อ้างอิงงบการเงิน
รวมฉบับสอบทานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2563)
4.3 เกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ : ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย
5. แหล่งเงินทุนใช้ไปในการทารายการ
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
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6. ขนาดของรายการ :
เข้าข่ายรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรื อมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ
3 ของ NTA แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ทั้งนี้ ร้อยละ 0.03 ของ NTA ประมาณ 7.42 ล้านบาท และร้อย
ละ 3 ของ NTA ประมาณ 742.30 ล้านบาท (อ้างอิงงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30
กันยายน 2563) ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้
ไม่เข้าข่ายเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ของบริ ษทั จดทะเบียน
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั :
คณะกรรมการบริ ษทั (กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ออกจากห้องประชุ มและไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน)
เห็นควรอนุมตั ิให้ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดข้างต้น
8. ความเห็ น ของกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษัท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อ 7 : -ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
บช/สน
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