ที่ บง.007/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่ อง ทารายการสัญญาเช่าอาคารของบริ ษทั ย่อย
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิทารายการสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :
2) คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง :
2.1 ผูเ้ ช่า
2.2
2.3

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ผูใ้ ห้เช่า

บริ ษทั โมเดอร์ นเทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) [MTC]
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) [SPI]

ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า

บริ ษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) [AVF]
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) [SPC]
บริ ษทั ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จากัด [WBLP]
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) [ICC]

3) บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์

ผูถ้ ือหุน้
บมจ. ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

มีกรรมการ / ถือหุ ้น ร่ วมกัน

บมจ.แพนเอเซีย
ฟุตแวร์
18.91%
18.12%
5.65%

% การถือหุ ้น
บมจ. สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิ้ง
9.97%
8.64%
-
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บมจ.สหพัฒน
พิบูล
10.19%
24.98%

4) ลักษณะทัว่ ไปของรายการ :
5) รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่า :
5.1 MTC

รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

อาคารจานวน 2 หลัง รวมเนื้ อที่ 9,252 ตารางเมตร
ตั้งอยูบ่ นที่ดินและ/หรื อบางส่ วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 27300
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
เลขที่ 49 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
5.2 AVF
อาคารจานวน 2 หลัง รวมเนื้ อที่ 6,500 ตารางเมตร
ตั้งอยูบ่ นที่ดิน ของโฉนดที่ดินเลขที่ 4206
เลขที่ 51 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
5.3 WBLP
เช่าพื้นที่บางส่ วนชั้น 3 เนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร
เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
6) มูลค่าของอาคารที่เช่า :
รวมมูลค่าของอาคารที่เช่า 10,560,000.- บาท/ปี
6.1 MTC
500,000.- บาท/เดือน มูลค่ารวม 6,000,000.- บาท/ปี
6.2 AVF
350,000.- บาท/เดือน มูลค่ารวม 4,200,000.- บาท/ปี
6.3 WBLP
30,000.- บาท/เดือน มูลค่ารวม 360,000.- บาท/ปี
กาหนดชาระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
กาหนดค่าเช่า โดยอ้างอิงจาก ค่าเช่าพื้นที่โดยรอบ และพิจารณาจากทาเล ที่ต้ งั ลักษณะสภาพ
และการใช้ประโยชน์
7) วัตถุประสงค์ที่เช่า :
ใช้เป็ นสถานที่ในการประกอบธุ รกิจการผลิต
8) กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่เข้าร่ วม
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2.นายสุ จริ ต ปัจฉิมนันท์
ประชุมและงดออกเสี ยง :
3.พล.ต.ต. ภาณุ รัตน์ มีเพียร
4.นายสุ รัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
9) ความเห็นของกรรมการบริ ษทั :
เห็นควรอนุมตั ิการทารายการ เนื่องจากเป็ นการทารายการกัน
ตามปกติของธุ รกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่ องของราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10) ความเห็นของกรรมการบริ ษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : - ไม่มี –
11) ลักษณะและมูลค่าของรายการ :
รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ประเภทรายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี มูลค่าของ
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รายการรวม 10.56 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง (1.78% NTA) ซึ่ งมีมูลค่า
ของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ซึ่ งต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
*ใช้ขอ้ มูลงบการเงินรวม สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสมมาต ขุนเศษฐ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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