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เลขท่ีเร่ือง COR:MS/EL17006t/pn  
 วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 3 
กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั (“PHC” หรือ “ผูซ้ื้อ”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 70 เขา้ท าสญัญาซ้ือขายสินทรัพยใ์นกิจการพิซซ่า ฮทั ในประเทศไทย จากบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (“YUM” หรือ “ผูข้าย”) และอนุมติัในหลกัการให้ PHC เขา้ท าสัญญา International Franchise 
Agreement (“IFA”) กบั YUM พร้อมกนัน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน โดยการค ้าประกนัการช าระหน้ีและภาระผูกพนัทางการเงินของ PHC ภายใต ้IFA ตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นใน 
PHC  

 
บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดของรายการดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและมูลค่าของรายการ 
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 PHC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และบริษทั 

พีเอ็ม แคปปิตอล จ ากดั (“PMC”) ถือหุ้นร้อยละ 30  ของทุนจดทะเบียน ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินทรัพยใ์นกิจการพิซซ่า 
ฮทั ในประเทศไทยจาก YUM ซ่ึง PHC คาดวา่จะเร่ิมประกอบธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮทั ในประเทศไทยในราวส้ินไตรมาส
ท่ี 2 ของปี 2560 เม่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยส์ าเร็จลงตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายสินทรัพยแ์ละสัญญาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี PMC เป็นบริษทัซ่ึง นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ซ่ึงเป็นกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

 
รายการดงักล่าว ถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยภ์ายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนคิดเป็น ร้อยละ 1.76 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 41,620 
ลา้นบาท) ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ อีกทั้งรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์ั้งหมดในระหวา่ง 6 
เดือนก่อนหน้าวนัท่ีเกิดรายการน้ี รวมรายการไดม้าซ่ึงธุรกิจพิซซ่า ฮทั ในประเทศไทย ในคร้ังน้ี มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่
เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศรายการน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแต่อยา่งใด แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการตกลงให้เปิดเผยรายการดงักล่าวเพ่ือความโปร่งใสและให้เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดี 

ต่อหนา้ 2...
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นอกจากน้ี บริษทัฯ และ PMC จะเขา้ท าสญัญาค ้าประกนั ซ่ึงรวมถึงการค ้าประกนัทางการเงินในการช าระหน้ีและ

ภาระผกูพนัทางการเงินตามสดัส่วนการถือหุน้ใน PHC อนัเป็นส่วนหน่ึงภายใตเ้ง่ือนไขในการท่ี PHC เขา้ซ้ือสินทรัพยแ์ละ
ท าสญัญา IFA กบั YUM ซ่ึงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินน้ีถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี พจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล และ การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 

ผูค้  ้าประกนั   : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ลูกหน้ี  : PHC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 70 ของทุน

จดทะเบียน และ PMC (ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
กรรมการของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) ถือหุ้น   
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

ความสมัพนัธ์  : ลูกหน้ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ 
 
3. รายละเอยีดของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมูลค่าของรายการ 

บริษทัฯ และ PMC จะค ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PHC ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ค ้าประกนัการช าระหน้ีของ 
PHC ใหแ้ก่ YUM ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการค ้าประกนั PHC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน PHC มี

ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 4.23 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 20,262 ลา้นบาท) ซ่ึงเกินกวา่ร้อยละ 
3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้ น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการก่อนการเขา้ท ารายการและเปิดเผยสารสนเทศรายการน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ และ PMC ร่วมกนัค ้าประกนั PHC ต่อ YUM ตามสดัส่วนท่ีตนมีส่วนไดเ้สียใน PHC ตามเง่ือนไขทางการ
คา้โดยทัว่ไปหรือดีกวา่ บริษทัฯ จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในรายการดงักล่าว  

 
4. รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

(1) PHC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 70 และ PMC ถือหุน้ร้อยละ 30 
(2) นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 

100 ใน PMC 
 
 

ต่อหนา้ 3... 
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(3) นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นพี่ชายของนางสาว

อุษณา  มหากิจศิริ 
(4) นายกมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของ นางสาวอุษณา              

มหากิจศิริ 
 
5. กรรมการผู้มส่ีวนได้เสีย และ/หรือ กรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ และ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มิไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 น้ี จึง
ไม่ไดอ้อกเสียงในวาระน้ีแต่ประการใด 
 

 6.  เงือ่นไขทีม่ผีลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
ไม่มี 
 

7. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการเข้าท ารายการ 
เพื่อสนบัสนุน PHC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในการเป็นผูรั้บสิทธิ (franchisee) ในการประกอบกิจการพิซ

ซ่า ฮทั ในประเทศไทย เพ่ือพฒันาใหธุ้รกิจเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
 

8. เหตุผลและความจ าเป็น 
ในการประกอบธุรกิจ franchise ของ PHC นั้น YUM ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งค ้าประกนัการช าระหน้ีและภาระ

ผกูพนัทางการเงินภายใต ้IFA ตามสดัส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ใน PHC 
 
9. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 

เงินทุนของบริษทัฯ 
 

 10. ความเห็นของกรรมการบริษัททีเ่กีย่วกบัการเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดพิ้จารณาธุรกรรมน้ีอยา่งรอบคอบและมีความเห็นวา่

เพื่อสนบัสนุน PHC ในการเขา้ท าสัญญา IFA กบั YUM จึงเห็นสมควรให้บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PHC 
ตามสดัส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ใน PHC 
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11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ไม่มี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ)  (นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 


