
 

 

ที่  กบร.  015/2561 
 

 19   กันยายน  2561 
 

เรื่อง การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
1,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 61.16 บาท เป็นจ านวนเงิน  91,740,000 บาท ให้กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน  2561 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ขาย  : บริษัท  ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ซื้อ  : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
     ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
  และลักษณะความสัมพันธ์ : มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ร่วมกัน 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 21.26% 25.07% 

(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ขายหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
(PB) จ านวน 1,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 61.16* บาท 
ให้กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ท าการตอบรับค า
เสนอซื้อบางส่วน   
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* หมายเหตุ :  เป็นราคาที่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) โดย
สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) โดย
อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุ้น PB ในช่วงระยะเวลา 30 วันท าการ
ย้อนหลังนับต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็น 1 วันล่วงหน้า
ก่อน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) แจ้งข่าวการท าข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของ PB โดยสมัครใจ 

(5)   วัตถุประสงค์ของการท ารายการ : เพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
และได้รับก าไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)   

(6)   รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
 ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเบเกอรี่ ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร / ภัตตาคาร   
 ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว : 450,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1  บาท 
 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจ าหน่ายไป : จ านวน  4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00 

สัดส่วนการถือหุ้นหลังจ าหน่ายไป : จ านวน  3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 
 มูลค่ารวมของรายการ : 91,740,000 บาท 

(7)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
 ขนาดรายการ : 91,740,000 บาท 
    เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551  เรื่อง  
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    หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 
ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่
น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 
0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ประมาณ 1.68 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 168.28 
ล้านบาท  ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

(8)   การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี

นัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน 

(9) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
  ดร.กุลภัทรา    สิโรดม กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : 
 เห็นควรอนุมัติการขายหุ้นสามัญบางส่วนของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,500,000 
หุ้น  ในราคาหุ้นละ 61.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 91,740,000 บาท ให้กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวกันโยงกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการท่ีมิใช่ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ และได้รับก าไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) รวมทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ด้านราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่บริษัทฯ ยังถือหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
คงเหลือจ านวน 3,000,000 หุ้น เนื่องจาก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) มผีลประกอบการที่ดี และ
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  
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(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท        :     - ไม่มี -                                                                                                    

      
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


