ที่ 804/2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการและกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่างผู้ถือหุ้ นของบริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ของ
บริ ษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริ ษัท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับบริ ษัทใหม่ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ไทยเพรซิ เ ดนท์ ฟูด ส์ จ ากัด (มหาชน) และผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ ไรซ์ โ ปรดัก ส์ จ ากัด
(มหาชน)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จากัด (มหาชน) (“PR”) มีมติในเรื่ องสาคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิให้ จดั การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ PR (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ร่ วมฯ”) ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ
แกรนด์ โ ฟร์ วิ ง ส์ คอนเวนชั่น (ศรี น คริ น ทร์ ) ตัง้ อยู่เ ลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหัว หมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เพื่อเสนอเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับบริ ษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริ ษัท (“บริษัท
ใหม่ ”) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เพื่อพิจารณา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
1) พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่
2) พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริ ษัทใหม่
3) พิจารณาทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชาระแล้ วของบริ ษัทใหม่
4) พิจารณาการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่
5) พิจารณาหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทใหม่
6) พิจารณาข้ อบังคับของบริ ษัทใหม่
7) พิจารณาเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทใหม่
8) พิจารณากาหนดอานาจกรรมการของบริ ษัทใหม่
9) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทใหม่
10) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่และกาหนดค่าตอบแทน
11) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการควบบริ ษัท (ถ้ ามี)
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษัทใหม่ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ นาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เพื่อพิจารณาสรุปได้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
2. อนุมตั ิให้ กาหนดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการ
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ
3. อนุมตั ิให้ กาหนดวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่
อนึง่ เพื่อการเตรี ยมการเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ และของ PR รวมถึง
การดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเพื่อให้ สามารถดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการนาหลักทรัพย์ของบริ ษัทใหม่
เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทฯ จะขอหยุดพักการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
เป็ นระยะเวลา 8 วันทาการโดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึง 17 ตุลาคม 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการจดทะเบียนการควบบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และหุ้นของบริ ษัทใหม่จะเริ่ มซื ้อขายวันแรกในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์

ตังศิ
้ ริมงคล)
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด(มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย
สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ ท่ จี ะนาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วม ระหว่ างผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัทภาษาไทย
ชื่อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ทุนของบริ ษัทใหม่

การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่

บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
Thai President Foods Public Company Limited
TFMAMA
329,704,014 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ กับ PR รวมกัน
โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท
จัดสรรหุ้นสามัญของบริ ษัทใหม่ 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ และ PR ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ PR ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ คือวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่
บริ ษั ท ใหม่จ ะจัด สรรหุ้น ของบริ ษั ท ใหม่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ และ PR ใน
อัตราส่วนดังนี ้
1 หุ้นเดิมในบริ ษัทฯ
1 หุ้นเดิมใน PR

ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริ ษัทใหม่
ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริ ษัทใหม่

ในการจัด สรรหุ้น ในบริ ษั ท ใหม่ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้นของบริ ษั ทฯ และผู้ถือ หุ้น ของ PR
ดังกล่าว หากมี เศษหุ้น ที่เกิ ดขึน้ จากการค านวณตามอัตราส่ว นการจัดสรรหุ้น
ข้ างต้ นเป็ นจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปั ดเศษหุ้นนันขึ
้ ้นให้ เต็ม
จานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนันต
้ ่ากว่า 0.5 หุ้น จะมีการปั ดเศษหุ้นนันทิ
้ ้งและ
บริ ษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสาหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถกู ปั ดทิ ้งนัน้
ทังนี
้ ้ เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็ นไปตามราคาต่อหุ้นของบริ ษัทใหม่ ซึ่งคานวณมา
จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริ ษัทฯ และ
PR ณ วันทาการซื ้อขายสุดท้ าย (4 ตุลาคม 2560) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมายหยุดพักการซื ้อขายหุ้น (SP) (5 ตุลาคม 2560)
โดยบริ ษัทใหม่จะท าการจ่ ายเงิ น ชดเชยดัง กล่า วให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ที่ถูกปั ด เศษหุ้น
ภายใน 14 วันทาการนับจากวันทาการจดทะเบียนควบบริ ษัท
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กรรมการของบริ ษัทใหม่

ในการนี ้ เพื่อให้ จานวนหุ้นของบริ ษัทใหม่เป็ นไปตามที่กาหนด บริ ษัท สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“SPI”) ได้ รับเป็ นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการ
ปั ด เศษหุ้น และช าระเงิ น แก่ ห รื อ รั บ เงิ น ชดเชยจากบริ ษั ท ใหม่ใ นการเกลี่ย หุ้น
ดังกล่าว ดังนัน้ ในกรณีที่จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทใหม่ที่ได้
จากการคานวณตามอัตราข้ างต้ นมีจานวนรวมทังสิ
้ ้นมากกว่า 329,704,014 หุ้น
หรื อจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ PR รวมกันก่อนการจด
ทะเบียนควบบริ ษัท บริ ษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่ให้ แก่ SPI เป็ นจานวน
น้ อยลงเพื่อให้ จานวนรวมของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทใหม่เท่ากับ
329,704,014 หุ้น โดยบริ ษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้ แก่ SPI ในส่วนของหุ้นบริ ษัท
ใหม่ที่ได้ รับการจัดสรรน้ อยลงนี ้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริ ษัทใหม่ที่
บริ ษัทใหม่จะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ถกู ปั ดเศษหุ้นทิ ้งคูณด้ วยจานวนหุ้นในบริ ษัทใหม่ที่
จัดสรรให้ SPI น้ อยลง ภายใน 14 วันทาการนับจากวันทาการจดทะเบียนควบ
บริ ษัท และในกรณีที่จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทใหม่ที่ได้ จาก
การคานวณตามอัตราข้ างต้ นมีจานวนรวมทังสิ
้ ้นต่ากว่า 329,704,014 หุ้น บริ ษัท
ใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่ให้ SPI เป็ นจานวนมากขึ ้นเพื่อให้ จานวนรวมของ
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทใหม่เท่ากับ 329,704,014 หุ้น โดย SPI จะ
ทาการชาระค่าหุ้นในบริ ษัทใหม่ที่ได้ รับจัดสรรเพิ่มนัน้ ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชย
ต่อ 1 หุ้นในบริ ษัทใหม่ที่บริ ษัทใหม่จะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ถูกปั ดเศษหุ้นทิ ้งคูณด้ วย
จานวนหุ้นในบริ ษัทใหม่ที่จดั สรรให้ SPI เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน ภายใน 14 วันทาการ
นับจากวันทาการจดทะเบียนควบบริ ษัท
คณะกรรมการของบริษัทใหม่ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 15 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
2) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
3) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
4) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
5) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
6) นายกาธร ตติยกวี
7) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
8) นายบุญชัย โชควัฒนา
9) นายเวทิต โชควัฒนา
10) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
11) ดร.กุลภัทรา สิโรดม (กรรมการอิสระ)
12) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ (กรรมการอิสระ)
13) นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ (กรรมการอิสระ)
14) ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต (กรรมการอิสระ)
15) นายสาโรช ชยาวิวฒ
ั น์กลุ (กรรมการอิสระ)
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ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่

โดยมีอานาจกรรมการของบริ ษัทใหม่ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท ยกเว้ น ดร.กุลภัทรา สิโรดม ท่านผู้หญิงอังกาบ
บุณยัษฐิ ติ นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และนายสาโรช
ชยาวิวฒ
ั น์กลุ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท ไม่มีอานาจลงนาม
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทใหม่ สาหรั บงวดบัญชี เริ่ มตัง้ แต่ วันที่นายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจากัดรั บจดทะเบียนควบบริ ษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ แก่
นางสริ น ดา หิ รั ญ ประเสริ ฐ วุฒิ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4799
และ/หรื อ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451
และ/หรื อ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4377 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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