ที่ TFMAMA 1104/2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
ของบริ ษทั เพรซิเ ดนท์ เบเกอรี่ จาก ัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู จ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

สาเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)

บริ ษ ัท ไทยเพรซิ เ ดนท์ ฟู ด ส์ จ าก ดั (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจ้ง ให้ท ราบว่า ในวัน ที่
12 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯซึ่งเป็ นผู ท้ าคาเสนอซื้อหลักทรั พ ย์ ท้ งั หมดของบริ ษ ัท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ าก ดั
(มหาชน) (“PB”) โ ดยสมั ค ร ใจ (Voluntary Tender Offer) ไ ด้ ยื่ น แ บบร า ยงา นผ ล ก าร ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์
(แบบ 256-2) ต่อสานักงานคณะกรรมการก าก บั หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
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แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

.

เรี ยน เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกาก ับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้า บริ ษทั ไทยเพรซิเ ดนท์ ฟูดส์ จาก ัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์
ของ บริ ษทั เพรซิเ ดนท์ เบเกอรี่ จาก ัด (มหาชน) (“กิจกำร”) ดังต่อไปนี้
1. หุน้
ประเภทหุน้

จานวนหุน้

211,062,800

ร้อยละเมื่อเทียบก ับ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของกจิ การ1
46.90

ร้อยละเมื่อเทียบก ับ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของกจิ การ1
46.90

หุน้ ที่ถืออยูก่ ่อนการทาคา
เสนอซื้อ
หุน้ ที่เสนอซื้อ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

238,937,200

53.10

53.10

หุน้ ที่มีผูแ้ สดงเจตนาขาย

หุน้ สามัญ

22,893,816

5.09

5.09

หุน้ ที่รับซื้อไว้

หุน้ สามัญ

22,893,816

5.09

5.09

2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มี-

จานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด = จานวนหุ ้นสามัญ + หุ ้นบุริมสิทธิ – หุ ้นทีก่ จิ การซือ้ คืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้น
เดือนของเดือนก่อนเดือนทีม่ ีการยื่นคาเสนอซือ้
1
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3. จานวนหลักทรั พ ย์ ที่ ถื อ โดยผู ้ท าค าเสนอซื้ อ แต่ล ะรายภายหลัง การรั บ ซื้ อ ทั้ง นี้ ให้น ับ รวมจ านวน
หลักทรัพย์ที่ถือโดยบุคคลกลุม่ เดียวก ับผู ท้ าคาเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู ท้ าคาเสนอซื้อและ
บุคคลกลุม่ เดียวก ับผู ท้ าคาเสนอซื้อแต่ละรายด้วย
3.1 หุน้ สามัญ

ชื่อ

จานวนหุน้

I. ผู ป้ ระกาศเจตนา
II. บุคคลกลุม่ เดียวก ับผู ป้ ระกาศ
เจตนา
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ
บุคคลตาม I และ II
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทาให้บุคคล
ตาม I ถึง III ได้หนุ ้ เพิ่มขึ้น

233,956,616

รวม
3.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มี-

2

ดูเ ชิงอรรถ 1

ร้อยละเมื่อเทียบก ับจานวน ร้อยละเมื่อเทียบก ับสิทธิ
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ออกเสียงทั้งหมดของ
ทั้งหมดของกจิ การ2
กจิ การ2
51.99
51.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

233,956,616

51.99

51.99

