ที่ อสย. 122 / 2564
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งการทําสัญญาเช่าที่ดินปลูกสับปะรดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน และแจ้งการเพิ่มทุนบริ ษทั ย่อย
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาและมีมติสาํ คัญต่าง ๆ ดังนี้

1. แจ้ งการทําสั ญญาเช่ าที่ดินปลูกสั บปะรดกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
อาหารสยาม (2513) จํากัด (บริ ษทั ย่อย ของ SFP) เข้าทําสัญญาเช่าที่ดินปลูกสับปะรด มูลค่ารวม 4,292,668
บาท โดยการทําสัญญาดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ประเภทรายการให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี บริ ษทั จึงมีหน้าที่รายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: 1 มกราคม 2565
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั อาหารสยาม (2513) จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ผูใ้ ห้เช่า : บริ ษทั ทีซีซี ซินเนอร์จ้ ี จํากัด
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษทั ทีซีซี ซินเนอร์ จ้ ี จํากัด ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ลาํ ดับสุ ดท้ายรายเดียวกัน
ได้แก่ บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ จํากัด ได้ตกลงเข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่ปลูกสับปะรด เนื้อที่รวม 1,313 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่
ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในอัตราค่าเช่า 1,325 บาท/ไร่ /ปี โดยแบ่งเป็ นเนื้ อที่ 371-1-24 ไร่ เช่า
ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน และเนื้อที่ 942-1-42 ไร่ เช่าระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน รวมเป็ นเงิน 4,292,668 บาท
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการเท่ากับ 4,292,668.75 บาท รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันและที่แก้ไขเพิ่มเติมประเภทการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้น และเมื่อคํานวณขนาดรายการแล้ว
มีมูลค่าคิดเป็ น 0.276% ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีขนาด
รายการมากกว่า 0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3% ของ NTA ดังนั้นถือเป็ นรายการขนาดกลาง ซึ่งฝ่ ายจัดการพิจารณา
และเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการชําระเงิน : แบ่งชําระค่าเช่าเป็ นงวดรายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี ดังนี้
- เนื้อที่ 371-1-24 ไร่ เช่าระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน ชําระค่าเช่าไตรมาสละ 122,893.75 บาท

- เนื้อที่ 942-1-42 ไร่ เช่าระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ชําระค่าเช่าไตรมาสละ 312,037.50 บาท
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- บริ ษทั ทีซีซี ซินเนอร์จ้ ี จํากัด ซึ่งเป็ นนิ ติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ลาํ ดับสุ ดท้ายราย
เดียวกัน ได้แก่ บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ จํากัด โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้

รายนามบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 1) นางนิดดา ธีระวัฒนชัย 2) นายเกียรติศกั ดิ์ เลิศศิริอมร
6. เหตุผลและความจําเป็ นในการทํารายการ
เนื่องจาก บริ ษทั ต้องการขยายพื้นที่ปลูกสับปะรด เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนทางวัตถุดิบ
รายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
7. คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่ องจากมี
ราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ จึงมีมติอนุมตั ิการทํารายการที่เกี่ยว
โยง โดยไม่มีผบู ้ ริ หาร และกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงเข้าร่ วมประชุม
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อ 7) ข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริ ษทั ข้างต้น
2. แจ้ งการเพิม่ ทุนบริษัทย่ อย
บริ ษทั ฯขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั อาหารสยาม (2513) จํากัด (บริ ษทั ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อาหารสยาม (2513) จํากัด อีกจํานวน 99,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 9,900,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่
24 กันยายน 2564 มีมติอนุมตั ิลงทุนในการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทั้งจํานวน 9,900,000 หุ ้น เป็ นเงิน 99,000,000
บาท โดยบริ ษทั ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ และไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษทั ฯ
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ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย ก็เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจหลังการปรับโครงสร้าง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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