
 
 

 

ลผ.บช. 06/2563 

วนัที�  14 พฤษภาคม 2563 

 

เรื�อง การลงทนุในบริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จํากดั 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ด้วยบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครั �งที� 4/2563 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมตอินมุตัิให้ซื �อหุ้นสามญัในบริษัทร่วมทนุ คือ บริษัท พฒันาเกษตร

ลว่งหน้า จํากดั (“PAF”) (ซึ�งปัจจบุนับริษัทถือหุ้นอยู่ในจํานวนร้อยละ 44.50) จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 3 ราย รวมจํานวนหุ้น 

1,375,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 55 ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท ซึ�งเทา่กบัราคามลูคา่ตามบญัชี (Book Value) ของ PAF ตาม

งบการเงินลา่สดุที�ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  คิดเป็นมลูค่ารวมทั �งสิ �น 11,488,125 บาท (สบิ

เอ็ดล้านสี�แสนแปดหมื�นแปดพนัหนึ�งร้อยยี�สบิห้าบาทถ้วน) ซึ�งเป็นมลูค่าที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ซื �อและผู้ขาย ภายหลงัการซื �อหุ้น

สามญัมาแล้วจะทําให้ PAF มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.50 ของหุ้นทั �งหมดใน PAF โดยมี

รายละเอียดการเข้าทํารายการ ดงัต่อไปนี � 

 

1. วนัเดือนปีที�เข้าทาํรายการ : ภายในเดือนมถินุายน 2563 

2. คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องและความสมัพนัธ์กบับริษัท 

 

ผู้ซื �อ : บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ขาย ลาํดบัที� (1) : (1) บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ซื �อและผู้ขาย (1) : ไม่ม ี

ลกัษณะรายการ : ซื �อหุ้นสามญัของ PAF จํานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของ

จํานวนหุ้นทั �งหมดของ PAF ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 

8,355,000 บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื�นห้าพนับาทถ้วน) 

 

 

 



 
 

ผู้ขาย ลาํดบัที� (2) : (2) นายปรีชา ลลีะศิธร 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ซื �อและผู้ขาย (2) : - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จํานวน 140,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

15.18 ของจาํนวนหุ้นทั �งหมดของบริษัท (ข้อมลู ณ วนัที� 20 เมษายน 2563) 

  - เป็นญาติสนิทของกรรมการของบริษัท (นายวิสทิธิ� ลลีะศิธร และนายนิพนธ์  

ลีละศิธร) 

ลกัษณะรายการ : ซื �อหุ้นสามญัของ PAF จํานวนหุ้น 218,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของ

จํานวนหุ้นทั �งหมดของ PAF ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 

1,827,656.25 บาท (หนึ�งล้านแปดแสนสองหมื�นเจ็ดพนัหกร้อยห้าสบิหกบาท

ยี�สบิห้าสตางค)์ 

 

ผู้ขาย ลาํดบัที� (3)   : (3) บริษัท วอลลส์ตรีททาวเวอร์ จํากดั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ซื �อและผู้ขาย (3) : - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 35,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 3.80 ของ

จํานวนหุ้นทั �งหมดของบริษัท (ข้อมลู ณ วนัที� 20 เมษายน 2563)  

  -   เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นกิจการที�มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกนั ดงันี � 

1. นายวิสทิธิ� ลลีะศิธร เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ 

จํากดั คดิเป็นร้อยละ 22.50 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 

2. นายนิพนธ์ ลลีะศิธร เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท วอลลส์ตรีททาวเวอร์ 

จํากดั คดิเป็นร้อยละ 23.00 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 

ลกัษณะรายการ  : ซื �อหุ้นสามญัของ PAF จํานวนหุ้น 156,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของ

จํานวนหุ้นทั �งหมดของ PAF ในราคาหุ้นละ 8.355 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 

1,305,468.75 บาท (หนึ�งล้านสามแสนห้าพนัสี�ร้อยหกสบิแปดบาทเจ็ดสบิห้า

สตางค)์ 

รวมจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ซื �อขาย : หุ้นสามญัจํานวน 1,375,000 หุ้น หรือร้อยละ 55 ของจาํนวนหุ้นทั �งหมดของ 

PAF 

รวมมลูค่าของรายการทั �งหมด : จํานวนเงิน 11,488,125 บาท (สบิเอด็ล้านสี�แสนแปดหมื�นแปดพนัหนึ�งร้อย

ยี�สบิห้าบาทถ้วน) 

 

 

 

 



 
 

3. เหตผุลในการซื �อหุ้น : เนื�องจากบริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จํากดั ได้ยกเลกิธุรกิจหลกัในการเป็น

ตวัแทนซื �อขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า ตั �งแตว่นัที� 26 พฤษภาคม 2559 บริษัทจงึ

ต้องซื �อหุ้นจากผู้ ร่วมทนุ เพื�อนาํบริษัทร่วมไปใช้ในการขยายธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง

ของบริษัทในอนาคตต่อไป 

4. แหลง่ที�มาของเงินทนุ  : กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท 

5. ทนุจดทะเบยีนที�ชําระแล้ว : 25,000,000 บาท (ยี�สบิห้าล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 2,500,000 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

โครงสร้างของบริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จํากดั ก่อนและหลงัทํารายการ 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 

ก่อนทาํรายการ หลังทาํรายการ 

จาํนวนหุ้นที�ถอื 
สัดส่วนถอื
หุ้นร้อยละ 

จาํนวนหุ้นที�ถอื 
สัดส่วนถอื
หุ้นร้อยละ 

1. บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 1,112,500  หุ้น 44.50 2,487,500  หุ้น 99.50 

2. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 1,000,000  หุ้น 40.00 - - 

3. นายปรีชา  ลลีะศิธร 218,750  หุ้น 8.75 - - 

4. บริษัท วอลลส์ตรีท ทาวเวอร์ จํากดั 156,250  หุ้น 6.25 - - 

5. นายนิพนธ์  ลลีะศิธร 12,500  หุ้น 0.50 12,500  หุ้น 0.50 

รวม 2,500,000 หุ้น 100.00 2,500,000 หุ้น 100.00 

 

โครงสร้างกรรมการ 
 

ก่อนทาํรายการ 

1. นายวิสทิธิ� ลีละศิธร ตวัแทนจากบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

2. นายนิพนธ์  ลีละศิธร ตวัแทนจากบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

3. นางสภุาพร จงวิลยัวรรณ ตวัแทนจากบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

4. นายไวยวฒุ ิ สนิเจริญกลุ ตวัแทนจากบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

5. นายกิติชยั  สนิเจริญกลุ ตวัแทนจากบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

6. นายประสทิธิ� เตชะจงจินตนา ตวัแทนจากบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากดั 

 



 
 
หลังทาํรายการ 

1. นายนิพนธ์  ลีละศิธร ตวัแทนจากบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

2. นางสภุาพร จงวิลยัวรรณ ตวัแทนจากบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

3. นายสมศกัดิ� เธียรศรียกุต ์ ตวัแทนจากบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

 

6. มลูค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที�กําหนดมลูคา่รวมของรายการ 

รายการดงักลา่วไมเ่ข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ.20/2551 เรื�อง 

หลกัเกณฑ์ที�มีนยัสาํคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบริษัทจดทะเบียนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 

2547 เนื�องจากคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้ค่าสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 0.43 ตามวิธีการคาํนวณตามมลูคา่สนิทรัพย์ที�มี

ตวัตนสทุธิหรือ NTA (Net Tangible Asset) ของบริษัท ตามงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ที�

ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี ซึ�งตํ�ากวา่ร้อยละ 15 และบริษัทไมมี่การเข้าทาํรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สนิ

ในระยะเวลา 6 เดือนที�ผ่านมา 

รายการซื �อขายในลาํดบัที� 1 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�    

ทจ.21/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 เนื�องจากเป็นการทาํ

รายการเกี�ยวกบับคุคล/นิตบิคุคล ซึ�งมิใช่บคุคลที�เกี�ยวโยงกนั นอกจากรายการซื �อขายในลาํดบัที� 2 และ 3 ที�มมีลูคา่รวม 

3,133,125 บาท (สามล้านหนึ�งแสนสามหมื�นสามพนัหนึ�งร้อยยี�สบิห้าบาทถ้วน) เข้าข่ายเป็นรายการเกี�ยวโยงตามประกาศ

ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ซึ�งขนาดรายการที�มีมลูค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ถือเป็นรายการ

ขนาดกลาง บริษัทจึงต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. กรรมการซึ�งเป็นบคุคลที�มีสว่นได้เสยี 

กรรมการของบริษัท วอลลส์ตรีททาวเวอร์ จํากดั คือ นายวิสทิธิ� ลลีะศิธร และนายนิพนธ์ ลีละศิธร ซึ�งดาํรงตาํแหนง่

กรรมการของบริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ไม่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุวาระนี � 

 

 

 

 



 
 

 

8. ความเหน็ของกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยมกีาร

พิจารณาประกอบกบัราคาที�ซื �อขายแล้ว มคีวามเหน็วา่การเข้าทาํรายการดงักลา่วข้างต้นมีความเหมาะสมเทียบกบัราคา

มลูค่าตามบญัชี (Book Value) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรอนมุตัิให้บริษัทเข้าทาํรายการซื �อขายหุ้นสามญั PAF กบั

นายปรีชา ลลีะศิธร และบริษัท วอลลส์ตรีททาวเวอร์ จาํกดั 

 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัการตกลงเข้าทํารายการ ที�แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อ 8 

-  ไมม่ี - 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายนิพนธ์  ลลีะศิธร) 

ประธานกรรมการบริหาร 

   และกรรมการผู้จดัการ 


