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ที่ 804/2560 

วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการและก าหนดวันประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จ ากดั (มหาชน) และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ของ
บริษัทใหมท่ี่จะเกิดจากการควบบริษัท  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย สรุปสาระส าคญัเก่ียวกบับริษัทใหมท่ี่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2560 เมื่อวนัที่ 
16 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ 
จ ากดั (มหาชน) (“PR”) มีมติในเร่ืองส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. อนมุตัิให้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นของ PR (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ร่วมฯ”) ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัพธุที่ 11 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ 
แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์)  ตัง้อยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เพื่อเสนอเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบับริษัทใหมท่ี่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัท
ใหม่”) ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมฯ เพื่อพิจารณา โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

1) พิจารณาช่ือของบริษัทใหม ่

2) พิจารณาวตัถปุระสงค์ของบริษัทใหม ่

3) พิจารณาทนุจดทะเบียน จ านวนหุ้น มลูคา่หุ้น และทนุช าระแล้วของบริษัทใหม่ 

4) พิจารณาการจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม ่

5) พิจารณาหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทใหม ่

6) พิจารณาข้อบงัคบัของบริษัทใหม ่

7) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทใหม ่

8) พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการของบริษัทใหม ่

9) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม ่

10) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทใหมแ่ละก าหนดคา่ตอบแทน 

11) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการควบบริษัท (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้รายละเอียดที่ส าคญัเก่ียวกบับริษัทใหมต่ามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้น าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมฯ เพื่อพิจารณาสรุปได้ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

2. อนมุตัิให้ก าหนดวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมฯ และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 1 กันยายน 2560 
เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมฯ 

3. อนมุตัิให้ก าหนดวนัที่ 9 ตลุาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 10 ตลุาคม 2560 เพื่อ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 

อนึง่ เพื่อการเตรียมการเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และของ PR รวมถึง
การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเพื่อให้สามารถด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการน าหลกัทรัพย์ของบริษัทใหม่
เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะขอหยดุพกัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นระยะเวลา 8 วนัท าการโดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ถึง 17 ตลุาคม 2560 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ คาดวา่จะด าเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2560 และหุ้นของบริษัทใหมจ่ะเร่ิมซือ้ขายวนัแรกในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวสรารัตน์   ตัง้ศิริมงคล) 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส ์จ ากดั(มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับบริษัทใหม่ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ช่ือบริษัทภาษาไทย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ Thai President Foods Public Company Limited 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ TFMAMA 
ทนุของบริษัทใหม ่ 329,704,014 บาท ซึ่งเท่ากับทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ กบั PR รวมกัน  

โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 329,704,014 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท 

การจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม ่ จดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทใหม่ 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ PR ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของ PR ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิ
ได้รับการจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม ่คือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 
เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 
 
บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้ นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ PR ใน
อตัราสว่นดงันี ้
 

1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ  ตอ่ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม ่
1 หุ้นเดิมใน PR   ตอ่ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม ่
 

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นของ PR 
ดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึน้จากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้ น
ข้างต้นเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนัน้ขึน้ให้เต็ม
จ านวน 1 หุ้น แตใ่นกรณีที่เศษหุ้นนัน้ต ่ากวา่ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้และ
บริษัทใหมจ่ะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ ถือหุ้นส าหรับสว่นของเศษหุ้นท่ีถกูปัดทิง้นัน้  
 

ทัง้นี ้เงินชดเชยดงักล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งค านวณมา
จากมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ และ 
PR ณ วนัท าการซือ้ขายสดุท้าย (4 ตลุาคม 2560) ก่อนวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมายหยุดพกัการซือ้ขายหุ้น (SP) (5 ตลุาคม 2560)  
โดยบริษัทใหม่จะท าการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้ น 
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัท าการจดทะเบียนควบบริษัท  
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ในการนี ้เพื่อให้จ านวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่ก าหนด บริษัท สหพฒันา
อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) ได้รับเป็นผู้ เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการ
ปัดเศษหุ้ น และช าระเงินแก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้ น
ดงักลา่ว ดงันัน้ ในกรณีที่จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทใหม่ที่ได้
จากการค านวณตามอตัราข้างต้นมีจ านวนรวมทัง้สิน้มากกว่า 329,704,014 หุ้น 
หรือจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และ PR รวมกนัก่อนการจด
ทะเบียนควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ SPI เป็นจ านวน
น้อยลงเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 
329,704,014 หุ้น โดยบริษัทใหมจ่ะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ SPI ในสว่นของหุ้นบริษัท
ใหมท่ี่ได้รับการจดัสรรน้อยลงนีใ้นอตัราที่เทา่กบัคา่ชดเชยตอ่ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่
บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที่ถกูปัดเศษหุ้นทิง้คณูด้วยจ านวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่
จดัสรรให้ SPI น้อยลง ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัท าการจดทะเบียนควบ
บริษัท และในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบริษัทใหม่ที่ได้จาก
การค านวณตามอตัราข้างต้นมีจ านวนรวมทัง้สิน้ต ่ากว่า 329,704,014 หุ้น บริษัท
ใหม่จะจดัสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ SPI เป็นจ านวนมากขึน้เพื่อให้จ านวนรวมของ
หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 329,704,014 หุ้น โดย SPI จะ
ท าการช าระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจดัสรรเพิ่มนัน้ในอตัราที่เท่ากบัค่าชดเชย
ต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิง้คูณด้วย
จ านวนหุ้นในบริษัทใหมท่ี่จดัสรรให้ SPI เพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั ภายใน 14 วนัท าการ
นบัจากวนัท าการจดทะเบียนควบบริษัท 

กรรมการของบริษัทใหม ่ คณะกรรมการของบริษัทใหมป่ระกอบด้วยกรรมการจ านวน 15 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 
2) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 
3) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 
4) นายสชุยั รัตนเจียเจริญ 
5) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ 
6) นายก าธร ตติยกว ี
7) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 
8) นายบญุชยั โชควฒันา 
9) นายเวทิต โชควฒันา 
10) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ 
11) ดร.กลุภทัรา สโิรดม (กรรมการอสิระ) 
12) ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ (กรรมการอิสระ) 
13) นายชยัวธั มะระพฤกษ์วรรณ (กรรมการอิสระ) 
14) ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสติ (กรรมการอิสระ) 
15) นายสาโรช ชยาวิวฒัน์กลุ (กรรมการอิสระ) 



5 

โดยมีอ านาจกรรมการของบริษัทใหม่ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภทัรา สิโรดม ท่านผู้หญิงองักาบ 
บุณยษัฐิติ นายชัยวธั มะระพฤกษ์วรรณ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และนายสาโรช  
ชยาวิวฒัน์กลุ ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไมม่ีอ านาจลงนาม 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม ่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ส าหรับงวดบัญชีเร่ิมตัง้แต่วันที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดรับจดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่  
นางสรินดา หิ รัญประเสริฐวุฒิ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4799  
และ/หรือ นายวิชาติ  โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451  
และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
4377 แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 


