ลผ.บช. 06/2563
วันที 14 พฤษภาคม 2563
เรือง

การลงทุนในบริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้ า จํากัด (เพิมเติม)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง9 ที 4/2563 ซึงประชุมเมือวันที 14 พฤษภาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ซื 9อหุ้นสามัญในบริษัทร่ วมทุน คือ บริษัท พัฒนาเกษตร
ล่วงหน้ า จํากัด (“PAF”) (ซึงปัจจุบนั บริษัทถือหุ้นอยู่ในจํานวนร้ อยละ 44.50) จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 3 ราย รวมจํานวนหุ้น
1,375,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 55 ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท ซึงเท่ากับราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ PAF ตาม
งบการเงินล่าสุดทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
9 9น 11,488,125 บาท (สิบ
เอ็ดล้ านสีแสนแปดหมืนแปดพันหนึงร้ อยยีสิบห้ าบาทถ้ วน) ซึงเป็ นมูลค่าทีตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื 9อและผู้ขาย ภายหลังการซื 9อหุ้น
สามัญมาแล้ วจะทําให้ PAF มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.50 ของหุ้นทังหมดใน
9
PAF โดยมี
รายละเอียดการเข้ าทํารายการ ดังต่อไปนี 9
1. วันเดือนปี ทเข้
ี าทํารายการ
: ภายในเดือนมิถนุ ายน 2563
2. คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องและความสัมพันธ์กบั บริษัท
ผู้ซื 9อ
ผู้ขาย ลําดับที (1)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื 9อและผู้ขาย (1)
ลักษณะรายการ

มูลค่าตามบัญชี (31/12/62)

:
:
:
:

บริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(1) บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
ซื 9อหุ้นสามัญของ PAF จํานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของ
จํานวนหุ้นทังหมดของ
9
PAF ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
8,355,000 บาท (แปดล้ านสามแสนห้ าหมืนห้ าพันบาทถ้ วน)
: 8,354,814 บาท (แปดล้ านสามแสนห้ าหมืนสีพันแปดร้ อยสิบสีบาทถ้ วน)

ผู้ขาย ลําดับที (2)
: (2) นายปรีชา ลีละศิธร
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื 9อและผู้ขาย (2) : - เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จํานวน 140,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
15.18 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
9
ษัท (ข้ อมูล ณ วันที 20 เมษายน 2563)
- เป็ นญาติสนิทของกรรมการของบริษัท (นายวิสทิ ธิV ลีละศิธร และนายนิพนธ์
ลีละศิธร)
ลักษณะรายการ
: ซื 9อหุ้นสามัญของ PAF จํานวนหุ้น 218,750 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 ของ
จํานวนหุ้นทังหมดของ
9
PAF ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
1,827,656.25 บาท (หนึงล้ านแปดแสนสองหมืนเจ็ดพันหกร้ อยห้ าสิบหกบาท
ยีสิบห้ าสตางค์)
มูลค่าตามบัญชี (31/12/62)
: 1,827,615.56 บาท (หนึงล้ านแปดแสนสองหมืนเจ็ดพันหกร้ อยสิบห้ าบาทห้ า
สิบหกสตางค์)
ผู้ขาย ลําดับที (3)
: (3) บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื 9อและผู้ขาย (3) : - เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 35,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.80 ของ
จํานวนหุ้นทังหมดของบริ
9
ษัท (ข้ อมูล ณ วันที 20 เมษายน 2563)
- เป็ นบริษัททีเกียวข้ อง ซึงเป็ นกิจการทีมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี 9
1. นายวิสทิ ธิV ลีละศิธร เป็ นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์
จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 22.50 ของจํานวนหุ้นทังหมด
9
2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร เป็ นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์
จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 23.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
9
ลักษณะรายการ
: ซื 9อหุ้นสามัญของ PAF จํานวนหุ้น 156,250 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 6.25 ของ
จํานวนหุ้นทังหมดของ
9
PAF ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
1,305,468.75 บาท (หนึงล้ านสามแสนห้ าพันสีร้ อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้ า
สตางค์)
มูลค่าตามบัญชี (31/12/62)
: 1,305,439.69 บาท (หนึงล้ านสามแสนห้ าพันสีร้ อยสามสิบเก้ าบาทหกสิบเก้ า
สตางค์)
รวมจํานวนหุ้นทังหมดที
9
ซื 9อขาย
รวมมูลค่าของรายการทังหมด
9

: หุ้นสามัญจํานวน 1,375,000 หุ้น หรือร้ อยละ 55 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
9
PAF
: จํานวนเงิน 11,488,125 บาท (สิบเอ็ดล้ านสีแสนแปดหมืนแปดพันหนึงร้ อย
ยีสิบห้ าบาทถ้ วน)

รวมมูลค่าตามบัญชีทีซื 9อขาย (31/12/62)

: จํานวนเงิน 11,487,869.25 บาท (สิบเอ็ดล้ านสีแสนแปดหมืนเจ็ดพันแปดร้ อย
หกสิบเก้ าบาทยีสิบห้ าสตางค์)

3. เหตุผลในการซื 9อหุ้น

: เนืองจากบริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้ า จํากัด ได้ ยกเลิกธุรกิจหลักในการเป็ น
ตัวแทนซื 9อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า ตังแต่
9 วนั ที 26 พฤษภาคม 2559 บริษัทจึง
ต้ องซื 9อหุ้นจากผู้ร่วมทุน เพือนําบริษัทร่วมไปใช้ ในการขยายธุรกิจทีเกียวเนือง
ของบริษัทในอนาคตต่อไป
: กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท
: 25,000,000 บาท (ยีสิบห้ าล้านบาท) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 2,500,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

4. แหล่งทีมาของเงินทุน
5. ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว

โครงสร้ างของบริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้ า จํากัด ก่อนและหลังทํารายการ
รายชือผู้ถือหุ้น
1. บริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ก่ อนทํารายการ
สัดส่ วนถือ
จํานวนหุ้นทีถือ
หุ้นร้ อยละ
1,112,500 หุ้น
44.50

หลังทํารายการ
สัดส่ วนถือ
จํานวนหุ้นทีถือ
หุ้นร้ อยละ
2,487,500 หุ้น
99.50

1,000,000 หุ้น

40.00

-

-

3. นายปรีชา ลีละศิธร

218,750 หุ้น

8.75

-

-

4. บริษัท วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ จํากัด

156,250 หุ้น

6.25

-

-

12,500 หุ้น

0.50

12,500 หุ้น

0.50

2,500,000 หุ้น

100.00

2,500,000 หุ้น

100.00

5. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
รวม
โครงสร้ างกรรมการ
ก่ อนทํารายการ
1. นายวิสทิ ธิV
2. นายนิพนธ์
3. นางสุภาพร
4. นายไวยวุฒิ
5. นายกิติชยั
6. นายประสิทธิV

ลีละศิธร
ลีละศิธร
จงวิลยั วรรณ
สินเจริญกุล
สินเจริญกุล
เตชะจงจินตนา

ตัวแทนจากบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากัด

หลังทํารายการ
1. นายนิพนธ์
2. นางสุภาพร
3. นายสมศักดิV

ลีละศิธร
จงวิลยั วรรณ
เธียรศรียกุ ต์

ตัวแทนจากบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนจากบริษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ทกํี าหนดมูลค่ารวมของรายการ
รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายต้ องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ.20/2551
เรือง
หลักเกณฑ์ทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 เนืองจากคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้ ค่าสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.43 ตามวิธีการคํานวณตามมูลค่าสินทรัพย์ทมีี
ตัวตนสุทธิหรือ NTA (Net Tangible Asset) ของบริษัท ตามงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2563 ที
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ซึงตํากว่าร้ อยละ 15 และบริษัทไม่มีการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ
ในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา
รายการซื 9อขายในลําดับที 1 ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ.21/2551 เรืองหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรืองการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 เนืองจากเป็ นการทํา
รายการเกียวกับบุคคล/นิตบิ คุ คล ซึงมิใช่บคุ คลทีเกียวโยงกัน นอกจากรายการซื 9อขายในลําดับที 2 และ 3 ทีมีมลู ค่ารวม
3,133,125 บาท (สามล้ านหนึงแสนสามหมืนสามพันหนึงร้ อยยีสิบห้ าบาทถ้ วน) เข้ าข่ายเป็ นรายการเกียวโยงตามประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรืองการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึงขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่า 0.03% ของ NTA แต่ไม่เกิน 3% ของ NTA เนืองจาก
คํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้ คา่ สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.12 ตามวิธีการคํานวณตามมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิหรือ
NTA (Net Tangible Asset) ของบริษัท ตามงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2563 ทีผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชี ถือเป็ นรายการขนาดกลาง บริษัทจึงต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
7. กรรมการซึงเป็ นบุคคลทีมีสว่ นได้ เสีย
กรรมการของบริ ษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากัด คือ นายวิสทิ ธิV ลีละศิธร และนายนิพนธ์ ลีละศิธร ซึงดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมวาระนี 9

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกียวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับรายการทีเกียวโยงกันโดยมีการ
พิจารณาประกอบกับราคาทีซื 9อขายแล้ว มีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นมีความเหมาะสมเทียบกับราคา
มูลค่าตามบัญชี (Book Value) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมตั ิให้ บริษัทเข้ าทํารายการซื 9อขายหุ้นสามัญ PAF กับ
นายปรีชา ลีละศิธร และบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากัด
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการตกลงเข้ าทํารายการ ทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อ 8
- ไม่มี จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ลีละศิธร)
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จดั การ

