
 

 ท่ี TFMAMA 802/2561 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 

 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) เก่ียวกบัการท าค า

เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“PB”) โดยสมคัรใจ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน)  

 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ  
“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 8/2561ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัในเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

1. อนุมติัการเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ PB โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) (“การท า
ค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (ตามท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) จากผูถื้อหุน้ทุกราย
ของ PB ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 61.16 บาท โดยท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบถึงการประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลปกติของ PB ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PB ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2561 ท่ีผา่นมาแลว้ โดยบริษทัฯ จะยื่นประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 
(แบบ 247-3) และค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามกฎเกณฑ์และกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดต่อไป   

ในการน้ี เน่ืองดว้ยปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นใน PB รวมทั้งส้ิน 211,062,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.90 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PB ดงันั้น จ านวนหุน้สูงสุดท่ีบริษทัฯ จะรับซ้ือจากผู ้
ถือหุน้รายอ่ืนของ PB ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีจะมีจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 238,937,200 หุน้ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 53.10 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้ งหมดของ PB อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ได้รับ
หนงัสือแสดงเจตนายืนยนัจากบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของ PB ว่า SPI ไม่ประสงค์ท่ีจะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตนถืออยู่ใน PB จ านวน 
90,450,000 หุ้นในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี พร้อมทั้งไดด้ าเนินการมิให้มีการซ้ือขายหรือ
โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์โดย SPI ไดต้กลงน าใบหุ้นส าหรับหุ้น
ดงักล่าวไปฝากเป็นการชัว่คราวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยมีเง่ือนไขวา่ SPI จะไม่สามารถน าใบหุน้
ดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยปราศจากการยินยอมของ
บริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี จ านวนหุน้ PB ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งรับซ้ือจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนของ PB (โดยไม่นบัหุน้ PB 
ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) จะมีจ านวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้นหรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.00 ของจ านวนหุ้น PB ทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,082 
ลา้นบาท 
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อน่ึง การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์า้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามนยัของประกาศเร่ือง
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนัยส าคญั โดยมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของ
มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ PB ฉบบั
สอบทานแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ค านวณภายใตส้มมติฐานท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายของ PB ตอบรับค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยไม่นบัรวมหุน้ PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) ซ่ึงเม่ือ
รวมค านวณกบัขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเขา้ท า
รายการในคร้ังน้ี จะมีขนาดรายการรวมทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 33.85 เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตาม
ประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีจดัท าสารสนเทศ
และเปิดเผยรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
พร้อมทั้งจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยโปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

ทั้ งน้ี การเข้าท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ในคร้ังน้ีไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ี
เก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด 

2. อนุมติัการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ภายในวงเงินกูย้ืมไม่เกิน 4,500 ลา้น
บาท เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดในคร้ังน้ี  

3. อนุมติัการมอบอ านาจให้นายสุชยั รัตนเจียเจริญ และนายพจน์ พะเนียงเวทย ์หรือนายสุชยั รัตนเจียเจริญ 
และนางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดและการกูย้ืมเงินตามท่ีระบุในขอ้ 1. และขอ้ 2. ขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึงเป็นผูเ้จรจา 
ท าความตกลง ก าหนด แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขใด ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบั
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดและการกูย้ืมเงินตามท่ีระบุในขอ้ 1. และขอ้ 2. ขา้งตน้ และ/หรือ ลง
นามในสัญญา บนัทึกขอ้ตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ ตามกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นางสาวสรารัตน ์ตั้งศิริมงคล) 
เลขานุการบริษทั 

 



หนา้ 1 
 

สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)  

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ 
“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 8/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“PB” หรือ “กิจการ”) โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender 
Offer) (“การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (ตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) จากผูถื้อหุ้นทุกรายของ PB ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 61.16 บาท โดยท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บทราบถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปกติของ PB ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ PB ซ่ึงได้
ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมาแลว้ โดยบริษทัฯ จะยื่นประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) และค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ตามกฎเกณฑแ์ละกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดต่อไป  

ในการน้ี เน่ืองดว้ยปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นใน PB รวมทั้งส้ิน 211,062,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.90 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PB (โดย PB มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ ได้
รวมผลการด าเนินงานเขา้ไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัฯ) ดงันั้น จ านวนหุน้สูงสุดท่ีบริษทัฯ จะรับซ้ือจากผูถื้อหุน้
รายอ่ืนของ PB ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีจะมีจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 238,937,200 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.10 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PB อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนายืนยนั
จากบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ PB วา่ SPI ไม่ประสงคท่ี์
จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB จ านวน 90,450,000 หุน้ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี 
พร้อมทั้งไดด้ าเนินการมิให้มีการซ้ือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้ดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์โดย 
SPI ไดต้กลงน าใบหุน้ส าหรับหุน้ดงักล่าวไปฝากเป็นการชัว่คราวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยมีเง่ือนไขวา่ SPI 
จะไม่สามารถน าใบหุน้ดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยปราศจากการ
ยินยอมของบริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี จ านวนหุ้น PB ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งรับซ้ือจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของ PB (โดยไม่นบัหุ้น 
PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) จะมีจ านวนไม่เกิน 148,487,200 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 
33.00 ของจ านวนหุน้ PB ทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,082 ลา้นบาท 

การเขา้ท ารายการขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (ตามท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เม่ือค านวณตามเกณฑมู์ลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทนโดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ 



หนา้ 2 
 

PB ฉบบัสอบทานแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ค านวณภายใตส้มมติฐานท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายของ PB ตอบรับค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยไม่นับรวมหุ้น PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) ซ่ึงเม่ือรวม
ค านวณกบัขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือน กล่าวคือ การลงทุนสร้างอาคาร
และเคร่ืองจักรใหม่ของบริษัท เพรซิเดนท์ฟลาว์มิลล์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 และการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
เพ่ือลงทุน และ/หรือ ใหกู้ย้ืมเงินในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2561 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีมูลค่ารวมเท่ากบั 1,245 ลา้นบาทแลว้นั้น จะมีขนาดรายการรวมทั้งส้ิน
เท่ากบัร้อยละ 33.85 เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมี
นยัส าคญั ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีจดัท าสารสนเทศและเปิดเผยรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยรายละเอียดของสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ เป็น
ดงัต่อไปน้ี  

1. วนั เดือน ปี ที่เกดิรายการ  

บริษทัฯ จะเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยจะยื่นประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง า
กิจการ (แบบ 247-3) และค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามกฎเกณฑ์และกรอบระยะเวลาท่ี
ประกาศการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการก าหนด โดยคาดว่าการยื่นแบบดงักล่าวจะเกิดข้ึนภายใน
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 และภายในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 ตามล าดบั 

2. คู่กรณีที่เกีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษทั 

ผู้ท าค าเสนอซ้ือ:  บริษทัฯ   

ผู้ตอบรับค าเสนอซ้ือ: ผูถื้อหุน้รายอ่ืนทั้งหมดของ  PB 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั: บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นของ PB ณ วนัท่ี  8 พฤษภาคม 2561 
ตามท่ีปรากฏบนเวบ็ไซดข์อง PB แลว้ พบว่า SPI เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของทั้ง
บริษทัฯ และ PB โดยถือหุ้นในบริษทัฯ และ PB เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแลว้ของบริษทัฯ และ PB อย่างไรก็ดี การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีเป็นการ
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้ งหมดใน PB ต่อผูถื้อหุ้นทุกรายของ PB ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนัทั้งหมด 

3. ลกัษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1. ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ PB โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) 
ตามประกาศการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ จากผูถื้อหุ้นทุกรายของ PB ในราคาเสนอ
ซ้ือหุน้ละ 61.16 บาท   
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ในการน้ี เน่ืองดว้ยปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ใน PB รวมทั้งส้ิน 211,062,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
46.90 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PB ดงันั้น จ านวนหุ้นสูงสุดท่ีบริษทัฯ 
จะรับซ้ือจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนของ PB ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีจะมีจ านวนทั้งส้ิน
ไม่เกิน 238,937,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.10 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ 
PB อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ PB 
ว่า SPI ไม่ประสงค์ท่ีจะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตนถืออยู่ใน PB จ านวน 90,450,000 หุ้น
ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี พร้อมทั้ งไดด้ าเนินการมิให้มีการซ้ือขายหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์โดย SPI ไดต้กลงน าใบหุ้นส าหรับ
หุ้นดงักล่าวไปฝากเป็นการชั่วคราวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยมีเง่ือนไขว่า SPI จะไม่
สามารถน าใบหุ้นดงักล่าวออกมาเพ่ือด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ด้
โดยปราศจากความยินยอมของบริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี จ านวนหุ้น PB ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งรับซ้ือจากผู ้
ถือหุน้รายอ่ืนของ PB (โดยไม่นบัหุน้ PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) 
จะมีจ านวนไม่เกิน 148,487,200 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 33.00 ของจ านวนหุ้น PB ทั้งหมดท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,082 ลา้นบาท  

3.2. ขนาดรายการและการค านวณรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์การค านวณ 4 เกณฑ์ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ และงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ PB ฉบับสอบทานแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

เกณฑท่ี์ใชใ้น 
การค านวณ 

วิธีการค านวณ ขนาดของ
รายการ  
(ร้อยละ) 

เกณฑมู์ลค่า
สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ 

มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ PB ตามสดัส่วนท่ีจะไดม้า
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ

 
11.16 

เกณฑก์ าไรสุทธิ ก าไรสุทธิของ PB ตามสดัส่วนท่ีจะไดม้า
ก าไรสุทธิของบริษทัฯ

 
11.13 

เกณฑมู์ลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่าย
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ

 
29.73 

เกณฑมู์ลค่าหุน้
ทุนท่ีออกเพ่ือ
ช าระค่าสินทรัพย ์

ไม่เขา้เกณฑเ์น่ืองจากไม่มีการออกหุน้ทุนเพ่ือช าระราคา 
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หมายเหต:ุ มลูค่ารายการได้มาซ่ึงหุ้น PB ข้างต้นค านวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ PB ตอบรับค า
เสนอซ้ือหลักทรัพย์ (โดยไม่นับรวมหุ้น PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุข้างต้น) ในราคา
เสนอซ้ือหุ้นละ 61.16 บาท 

จากการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ขา้งตน้พบว่า ขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เม่ือค านวณ
ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (โดยค านวณภายใตส้มมติฐานท่ีว่าผูถื้อหุน้ทุกรายของ PB 
ตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยไม่นบัรวมหุน้ PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ี
ระบุข้างตน้) ซ่ึงเม่ือรวมค านวณกบัขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่าง 6 เดือนก่อนการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะมีขนาดรายการรวมทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 33.85 
เข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมี
นยัส าคญั ส่งผลให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีจดัท าสารสนเทศและเปิดเผยรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ใน
คร้ังน้ีต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันับแต่วนัท่ีเปิดเผย
รายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

สินทรัพยท่ี์จะไดม้า หุน้สามญัของ PB 

จ านวนสินทรัพยท่ี์จะไดม้า 
และสดัส่วนการถือหุน้หลงั
ไดม้า 

 หุ้นสามญัของ PB จ านวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ  33.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ 
PB (ภายใตส้มมติฐานท่ีวา่ผูถื้อหุน้ทุกรายของ PB ตอบรับค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์โดยไม่นับรวมหุ้น PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอ
ขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้)  

 ทั้งน้ี เม่ือรวมกับจ านวนหุ้น PB ท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ก่อนการท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี จะท าใหบ้ริษทัฯ ถือในหุ้น PB รวม
ทั้ งส้ินไม่เกิน 359,550,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 79.90 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PB 

 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของกจิการ 

ช่ือบริษทั บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ีอ่ืน ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0107545000144   

ท่ีตั้ง อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 เลขท่ี 121/84-85 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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โทรศพัท ์ 0 2209 3000 

โทรสาร 0 2209 3091 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 450,000,000 บ าท  แ บ่ ง อ อ ก เป็ น หุ้ น ส ามัญ จ า น ว น 
450,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

4.2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

PB ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ประเภทธุรกิจไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1) ธุรกิจเบเกอร่ีคา้ส่ง เป็นธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีในลกัษณะคา้ส่ง
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ฟาร์มเฮา้ส์” โดยจะมีการวางจ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตวัอย่างผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขนม
ปังชนิดแผน่ ขนมปังพร้อมทานต่าง ๆ เป็นตน้ 

2) ธุรกิจเบเกอร่ีคา้ปลีก เป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านร้านคา้ปลีกของ PB และจ าหน่าย
โดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้เดลิยา่ มาดาม มาร์โก ้และกู๊ดมอร์น่ิงฟาร์ม
เฮา้ส์ 

3) ธุรกิตฟาสตฟ์ู้ด และร้านอาหาร/ภตัตาคาร เป็นลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ผลิตและจดัจ าหน่าย
ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้าประเภทร้านฟาส์ตฟู้ด ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ เช่น ขนมปัง
ส าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส าหรับฮอตดอก เป็นตน้ 

4) ธุรกิจส่งออก เป็นการผลิตสินคา้เพ่ือการส่งออกในลกัษณะผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ 
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4.3. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

รายไดจ้ากการขาย
และรายไดอ่ื้น 

7,415.80 7,640.53 7,519.29  3,556.98   3,626.01  

ค่าใชจ่้ายรวม 5,965.80 6,005.71 6,033.84  2,857.26   2,887.30  

ก าไรก่อนส่วน
แบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในการร่วม
คา้ ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินและภาษี
เงินได ้

1,450.00 1,634.82 1,485.45  699.72   738.71  

ก าไรก่อน
ค่าใชจ่้ายทางการ
เงินและภาษีเงิน
ได ้

1,452.76 1,637.17 1,490.16  702.00   740.72  

ก าไรส าหรับปี 1,304.66 1,462.95 1,335.54  633.75   658.53  

ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

สินทรัพยร์วม 6,724.56 7,527.67 7,997.33 7,598.91 8,195.74 

หน้ีสินรวม 1,398.86 1,437.98 1,289.67 1,283.81 1,205.63 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้รวม 

5,325.70 6,089.69 6,707.66 6,315.10 6,990.11 

ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

 

4.4. รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก อ้างองิข้อมูลล่าสุด ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 

ล าดบั ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

1 บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 211,062,800 46.90 

2 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 97,127,400 21.58 

3 นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 14,121,350 3.14 

4 นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมยั 7,441,940 1.65 

5 นายวีรพฒัน ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 7,136,800 1.59 

6 บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 5,650,000 1.26 

7 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 4,650,000 1.03 

8 บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 4,500,000 1.00 

9 บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 4,500,000 1.00 

10 บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์
ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

4,500,000 1.00 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 360,690,290 80.15 
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4.5. รายช่ือคณะกรรมการของ PB ณ วนัที่ 15 สิงหาคม 2561 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ ประธานกรรมการ 

2 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั กรรมการผูอ้  านวยการ 

3 นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมยั กรรมการ 

4 นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการ 

5 นางสาวพจนี พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 

6 นายพนัธ์ พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 

7 นางมาลี ตั้งใจสนอง กรรมการ 

8 นางสาวเพชรรัตน ์อนนัตวิชยั กรรมการ 

9 นายธวชั แกว้พิทกัษ ์ กรรมการ 

10 นางสาวพนิดา ประโยชนท์วีกิจ กรรมการ 

11 นายธีรวฒิุ บุณยโสภณ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

12 นางสาวสุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

13 นางยพุา สุนทราภา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

14 นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

15 นางเอมอร ปทุมารักษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

5.1. มูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าส่ิงตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ PB จ านวน 148,487,200 หุน้ 
ในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 61.16 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินรวมไม่เกิน 9,082 ลา้นบาท (ค านวณ
ภายใตส้มมติฐานท่ีว่าผูถื้อหุน้ทุกรายของ PB ตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยไม่นบัรวมหุ้น 
PB ท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้)   
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5.2. วธีิการช าระเงนิ 

บริษัทฯ จะช าระมูลค่าส่ิงตอบแทนด้วยเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของ PB ท่ีตอบรับค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยภ์ายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการรับซ้ือหลกัทรัพย ์โดยรายละเอียด
จะเป็นไปตามท่ีระบุในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามแบบ 247-4  

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

มูลค่ารวมของสินทรัพยท่ี์จะไดจ้ากการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี เม่ือค านวณจากราคาเสนอซ้ือท่ี 
61.16 บาทต่อหุน้ และจ านวนหุน้ท่ีจะท าค าเสนอซ้ือทั้งหมดท่ี 148,487,200 หุน้แลว้  จะมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน
ไม่เกิน 9,082 ลา้นบาท  

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีจะอา้งอิงจาก
ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น PB ในช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการยอ้นหลงันับตั้งแต่วนัท่ี 29 
มิถุนายน 2561 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเท่ากบั 61.16 บาทต่อหุน้  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษทัฯ 

บริษทัฯ เลง็เห็นว่า การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
ดงัน้ี 

 PB จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ อย่างชดัเจนโดยสมบูรณ์จากการท่ีบริษทัมีสัดส่วน
การถือหุน้ใน PB มากกว่าร้อยละ 50 โดยท่ีการรวมงบการเงิน (Consolidation) ของ PB เขา้มาใน
งบการเงินรวมของบริษทัฯ ในอนาคตจะมิตอ้งอิงกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  

 เป็นการบริหารเงินสดส่วนเกินท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ โดยมีผลตอบแทนในรูปของเงินปัน
ผลท่ีมีความสม ่าเสมอ และ 

 เป็นการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ท่ีเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมเบเกอร่ีของประเทศไทย ซ่ึง
สามารถสร้างผลก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีความผนัผวนต ่าเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืน 
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9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

บริษทัฯ จะใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง และ/หรือ การกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงินในจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 4,500 ลา้นบาทตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติ
อนุมติัส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยปัจจุบนัหากอา้งอิงมูลค่าของเงินสด รายการ
เทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงท่ีบริษทัฯ ถือครอง รวมถึงการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน
ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ จะมีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 โดยไม่รวมกรรมการ
ซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีมติอนุมติัการเข้าท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ในคร้ังน้ี โดยได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้นในระยะยาว เน่ืองจากการลงทุนเพ่ิมเติมใน PB ในคร้ังน้ีถือเป็นการลงทุนในบริษทัผูน้ าของ
อุตสาหกรรมเบเกอร่ีของประเทศไทยซ่ึงมีการกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนครอบคลุมไปทั่ว
ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นบริษทัท่ีมีความแข็งแกร่งและสามารถสร้างผลก าไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง และมีความผนั
ผวนต ่าเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืน 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทัฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามข้อ 10 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ในขอ้ 10 

 


