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 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
 
 
 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4) 
ครัง้ที่ 2 

เรียน เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 คณะกรรมการและผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

อ้างถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน)  ลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 2560 
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ลงวนัท่ี 7 
กรกฎาคม 2560 

 
 

 ตามที่ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (รวม
เรียกวา่ “ผู้ทาํคาํเสนอซือ้”) ได้ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2560 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีบริษัท
หลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้”) เป็นผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการนัน้ 

ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ขอเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ ครัง้ที่ 2 
ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารที่สง่มาพร้อมกนันี ้

  









เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

หน้า 1 

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก 

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

จากเดิม 

กรณี จาํนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

มูลค่าหุ้นในการทาํคาํ
เสนอซือ้ (บาท) 

ผู้ ถือหุ้ นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ ท าค า
เสนอซื อ้  แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามญัของกิจการทัง้หมด 

310,642,900 69.03 18,197,461,082 

ผู้ ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่
ขายหลกัทรัพย์ 

267,105,426 59.36 15,647,035,855 

จ านวนหลงัหักจ านวนที่มีผู้ แสดง
เจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้

43,537,474 9.67 2,550,425,227 

SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB มีแหลง่เงินทนุจ านวน 31,087,000,000 บาท 
ส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ซึง่ครอบคลมุจ านวนเงินที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น
ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางแสดงการให้วงเงนิสินเชื่อของธนาคารผู้ให้วงเงนิสินเชื่อแก่ SPI สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

ธนาคารผู้ให้วงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน (บาท) 

1. ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ 

3,000,000,000 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 14,044,000,000 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 14,043,000,000 

รวม 31,087,000,000 

นอกจากนี ้TF ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ร่วมกบั SPI ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในกิจการ มีแหล่ง
เงินทนุจ านวน 9,320,626,937 บาทซึง่ครอบคลมุถึงจ านวนเงินคร่ึงหนึง่ที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น
ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ดงันี ้ 

ตารางแสดงแหล่งเงนิทุนของ TF สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

 



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

หน้า 2 

แหล่งเงนิทุน จาํนวน (บาท) 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ 

4,202,481,772 

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,500,000,000 

3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล/1 618,145,165 

รวม 9,320,626,937 

หมายเหต:ุ /1 หลักทรัพย์เผ่ือขายในกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝาก
ธนาคาร ร้อยละ 6.83 ตราสารหนี ้ร้อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทัง้หมด ตราสารทนุ ร้อยละ 11.7 ของเงินลงทุน
ทัง้หมด และอื่น ๆ ร้อยละ 1.2 ของเงินลงทุนทัง้หมด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 กองทนุมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ 
620,521,687 บาท เมื่อค านงึถึงองค์ประกอบของกองทนุ ตราสารหนีซ้ึง่เป็นการลงทนุท่ีมีความผนัผวนต ่ามีมลูคา่
สงูกวา่ 396,248,769 บาท ซึง่เป็นจ านวนที่ TF จะต้องใช้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้
หกัลบด้วยจ านวนเงินท่ี TF จะได้รับจากแหลง่เงินทนุอื่นๆ 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนงัสอืรับรองแหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ได้พิจารณาข้อมลูด้านแหลง่เงินทนุทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของ PB รวมถึงเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือดงักลา่ว ซึ่งเป็นเง่ือนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลาการ
เบิกใช้วงเงิน ก าหนดการใช้วงเงิน และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความ
มัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินการตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้ ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้จึงมีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้
มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้

เพิ่มเติมเป็น 

กรณี จาํนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

มูลค่าหุ้นในการทาํคาํ
เสนอซือ้ (บาท) 

ผู้ ถือหุ้ นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ ท าค า
เสนอซื อ้  แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามญัของกิจการทัง้หมด 

310,642,900 69.03 18,197,461,082 

ผู้ ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่
ขายหลกัทรัพย์ 

267,105,426 59.36 15,647,035,855 

จ านวนหลงัหักจ านวนที่มีผู้ แสดง
เจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้

43,537,474 9.67 2,550,425,227 



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

หน้า 3 

SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB มีแหลง่เงินทนุจ านวน 31,087,000,000 บาท 
ส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ซึง่ครอบคลมุจ านวนเงินที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น
ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางแสดงการให้วงเงนิสินเชื่อของธนาคารผู้ให้วงเงนิสินเชื่อแก่ SPI สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

ธนาคารผู้ให้วงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน (บาท) 

1. ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ 

3,000,000,000 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 14,044,000,000 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 14,043,000,000 

รวม 31,087,000,000 

นอกจากนี ้TF ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ร่วมกบั SPI ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในกิจการ มีแหล่ง
เงินทนุจ านวน 9,320,626,937 บาทซึง่ครอบคลมุถึงจ านวนเงินคร่ึงหนึง่ที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น
ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ดงันี ้ 

ตารางแสดงแหล่งเงนิทุนของ TF สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

แหล่งเงนิทุน จาํนวน (บาท) 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ 

4,202,481,772 

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,500,000,000 

3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล/1 618,145,165 

รวม 9,320,626,937 

หมายเหต:ุ /1 หลักทรัพย์เผ่ือขายในกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝาก
ธนาคาร ร้อยละ 6.83 ตราสารหนี ้ร้อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทัง้หมด ตราสารทนุ ร้อยละ 11.7 ของเงินลงทุน
ทัง้หมด และอื่น ๆ ร้อยละ 1.2 ของเงินลงทุนทัง้หมด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 กองทนุมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ 
620,521,687 บาท เมื่อค านงึถึงองค์ประกอบของกองทนุ ตราสารหนีซ้ึง่เป็นการลงทนุท่ีมีความผนัผวนต ่ามีมลูคา่
สงูกวา่ 396,248,769 บาท ซึง่เป็นจ านวนที่ TF จะต้องใช้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้
หกัลบด้วยจ านวนเงินท่ี TF จะได้รับจากแหลง่เงินทนุอื่นๆ 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนงัสอืรับรองแหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้ 



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

หน้า 4 

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ได้พิจารณาข้อมลูด้านแหลง่เงินทนุทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของ PB รวมถึงและเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือดงักลา่ว ซึ่งเป็นเง่ือนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลา
การเบิกใช้วงเงิน ก าหนดการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวไม่มีเง่ือนไขใดที่
เก่ียวข้องกับการมีหลกัประกนั ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความมัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการ
ตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้ ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้จึงมีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีแหลง่เงินทุนเพียงพอส าหรับ
การท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทําคําเสนอซือ้หรือผู้มีอํานาจ

กระทาํการผูกพันผู้ทาํคาํเสนอซือ้ ในกิจการ หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

จากเดิม 

การถือหุ้นโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ซือ้ ใน PB หรือ PR ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2560 
ส าหรับหุ้นใน PB และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ส าหรับหุ้นใน PR ตามล าดบั 

(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 265,937,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 
59.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

นอกจากนี ้SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
53,537,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 35.76 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR  

(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกนัเป็นร้อยละ 9.39 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

   การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ SPI ใน PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกรรมการของ SPI รวมกบั
บคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้  5,902,520 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.31 ของสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(2) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 14,103,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 3.13 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PB 

(3) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 3,491,570 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.78 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 433,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 
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(5) นายบญุเกียรติ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 450,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(6) นายบญุชยั โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 30,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(7) นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 45,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

   การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ SPI ใน PR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกรรมการของ SPI รวมกบั
บคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 719,850 หุ้น คิดรวมกนั
เป็นร้อยละ 0.48 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(2) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25,005,824 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 16.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PR 

(3) นายบญุเกียรติ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PR 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 19,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(4) นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PR 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 18,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(5) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PR 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,550,938 คิดเป็นจ านวนร้อยละ 1.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ TF ใน PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้  5,902,520 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.31 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 14,103,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 3.13 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PB 

(3) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 3,491,570 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.78 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 
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(4) นายบญุชยั โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
30,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(5) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 3,319,970 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.74 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(6) นางกลุภทัรา สโิรดม ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
450,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(7) นายก าธร ตติยกว ีซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
3,822,150 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.85 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(8) ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 20,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.004 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 519,370 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.12 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 809,300 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.18 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(11) นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 138,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.03 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ TF ใน PR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 719,850 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.48 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25,005,824 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 16.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PR 

(3) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,550,938 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.002 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 
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(5) นายก าธร ตติยกว ีซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
5,951,875 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 3.98 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(6) ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 18,750 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 1,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.001 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(8) นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 261,049 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.17 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258 

 รายชื่อ บุคคลตามมาตรา 258 
1 SPI PR 
2 TF - 
3 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จ ากดั 
4 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ คูส่มรส 
5 นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ - 
6 น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ - 
7 นายบญุเกียรติ โชควฒันา คูส่มรส 
8 นายบญุชยั โชควฒันา - 
9 นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ - 

10 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  คูส่มรส 
11 นางกลุภทัรา สโิรดม  - 
12 นายก าธร ตติยกว ี - 
13 ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ คูส่มรส 
14 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 
15 นายพจน์ พะเนยีงเวทย์  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 
16 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  คูส่มรส 

ทีม่า: SPI, TF และ PB 

เพิ่มเติมเป็น 

การถือหุ้นโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ซือ้ ใน PB หรือ PR ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2560 
ส าหรับหุ้นใน PB และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ส าหรับหุ้นใน PR ตามล าดบั 

(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 265,937,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 
59.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 
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นอกจากนี ้SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
53,537,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 35.76 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR  

(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกนัเป็นร้อยละ 9.39 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

   การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ SPI ใน PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกรรมการของ SPI รวมกบั
บคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้  5,902,520 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.31 ของสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(2) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 14,103,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 3.13 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PB 

(3) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 3,491,570 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.78 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 433,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(5) นายบญุเกียรติ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 450,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(6) นายบญุชยั โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 30,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(7) นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 45,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

   การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ SPI ใน PR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกรรมการของ SPI รวมกบั
บคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 719,850 หุ้น คิดรวมกนั
เป็นร้อยละ 0.48 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(2) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25,005,824 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 16.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PR 
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(3) นายบญุเกียรติ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PR 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 19,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(4) นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PR 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 18,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(5) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ SPI รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PR 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,550,938 คิดเป็นจ านวนร้อยละ 1.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ TF ใน PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้  5,902,520 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.31 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 14,103,100 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 3.13 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PB 

(3) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 3,491,570 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.78 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(4) นายบญุชยั โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
30,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(5) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 3,319,970 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.74 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(6) นางกลุภทัรา สโิรดม ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
450,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.10 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(7) นายก าธร ตติยกว ีซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
3,822,150 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.85 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(8) ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 20,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.004 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 519,370 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.12 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

(10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 809,300 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.18 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 
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(11) นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 138,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.03 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB 

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ TF ใน PR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB 

(1) นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 719,850 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.48 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกบับคุคล
ตามมาตรา 258 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25,005,824 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 16.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน 
PR 

(3) นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,550,938 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.70 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.002 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(5) นายก าธร ตติยกว ีซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
5,951,875 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 3.98 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(6) ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 18,750 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.01 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 1,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.001 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

(8) นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  ซึง่เป็นกรรมการของ TF รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 261,049 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.17 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR 

รายละเอียดบคุคลตามมาตรา 258 

 
รายชื่อ 

การถอืหุ้นใน PB 
บุคคลตามมาตรา 258 

การถอืหุ้นใน PB 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 SPI 97,119,600 21.58 PR 168,817,500  37.52 
2 TF 42,237,500 9.39 - - - 
3 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 1,702,620 0.38 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จ ากดั 4,199,900 0.93 
4 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 14,039,850 3.12 คูส่มรส 63,250 0.01 
5 นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 3,491,570 0.78 - - - 
6 น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ 433,100 0.10 - - - 
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รายชื่อ 

การถอืหุ้นใน PB 
บุคคลตามมาตรา 258 

การถอืหุ้นใน PB 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

7 นายบญุเกียรติ โชควฒันา 300,000 0.07 คูส่มรส 150,000 0.03 
8 นายบญุชยั โชควฒันา 30,000 0.01 - - - 
9 นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 45,000 0.01 - - - 

10 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  1,819,970 0.40 คูส่มรส 1,500,000 0.33 
11 นางกลุภทัรา สโิรดม  450,000 0.10 - - - 
12 นายก าธร ตติยกว ี 3,822,150 0.85 - - - 
13 ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ 20,000 0.004 คูส่มรส - - 

14 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  421,870 0.09 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ 

97,500 0.02 

15 นายพจน์ พะเนยีงเวทย์  692,800 0.15 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ 

116,500 0.03 

16 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  138,500 0.03 คูส่มรส - - 
 

 
รายชื่อ 

การถอืหุ้นใน PR 
บุคคลตามมาตรา 258 

การถอืหุ้นใน PR 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 SPI 53,537,000 35.76 PR - - 
2 TF - - - - - 
3 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 663,850 0.44 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จ ากดั 56,000 0.04 
4 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 24,848,849 16.60 คูส่มรส 156,975 0.10 
5 นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,550,938 1.70 - - - 
6 น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ 18,125 0.01 - - - 
7 นายบญุเกียรติ โชควฒันา 19,987 0.01 คูส่มรส - - 
8 นายบญุชยั โชควฒันา - - - - - 
9 นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ - - - - - 

10 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  2,500 0.002 คูส่มรส - - 
11 นางกลุภทัรา สโิรดม  - - - - - 
12 นายก าธร ตติยกว ี 5,951,875 3.98 - - - 
13 ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ 18,750 0.01 คูส่มรส - - 

14 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์  - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ 1,000 0.001 

15 นายพจน์ พะเนยีงเวทย์  - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ 89,975 0.06 

16 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  261,049 0.17 คูส่มรส - - 
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ทีม่า: SPI, TF และ PB 

3. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

กรรมการของ PB ในผู้ทาํคาํเสนอซือ้ สาํหรับการถอืหุ้นใน SPI ณ วันที่  16 พฤษภาคม 2560 และ TF ณ 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

จากเดิม 

(1) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 8,260 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.002 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน SPI และถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 9,854,370 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 5.47 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,014,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.12 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(3) นายพนัธ์ พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,000,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.11 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 106,750 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.06 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(5) นางกลุภทัรา สโิรดม ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
101,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.06 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(6) นายก าธร ตติยกวี ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
2,548,900 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.42 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

รายละเอียดบคุคลตามมาตรา 258 

 รายชื่อ บุคคลตามมาตรา 258 
1 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ คูส่มรส 
2 นางสาวพจนี พะเนยีงเวทย์  - 
3 นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์  คูส่มรส 
4 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  คูส่มรส 
5 นางกลุภทัรา สโิรดม  - 
6 นายก าธร ตติยกว ี - 

ทีม่า: SPI, TF และ PB 

เพิ่มเติมเป็น 
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(1) นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 8,260 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.002 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน SPI และถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 9,854,370 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 5.47 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,014,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.12 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(3) นายพนัธ์ พะเนยีงเวทย์ ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 2,000,000 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.11 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 106,750 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.06 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(5) นางกลุภทัรา สโิรดม ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
101,500 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 0.06 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

(6) นายก าธร ตติยกวี ซึง่เป็นกรรมการของ PB รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
2,548,900 หุ้น คิดรวมกนัเป็นร้อยละ 1.42 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน TF 

รายละเอียดบคุคลตามมาตรา 258 

 รายชื่อ 
การถอืหุ้นใน TF 

บุคคลตามมาตรา 258 
การถอืหุ้นใน TF 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 8,777,870 4.88 คูส่มรส 1,076,500 0.60 
2 นางสาวพจนี พะเนยีงเวทย์ 2,014,500 1.12 - - - 
3 นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์ 2,000,000 1.11 คูส่มรส - - 
4 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 106,750 0.06 คูส่มรส - - 
5 นางกลุภทัรา สโิรดม 101,500 0.06 - - - 
6 นายก าธร ตติยกว ี 2,548,900 1.42 - - - 

 

 รายชื่อ 
การถอืหุ้นใน SPI 

บุคคลตามมาตรา 258 
การถอืหุ้นใน SPI 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 8,260 0.002 คูส่มรส - - 
2 นางสาวพจนี พะเนยีงเวทย์ - - - - - 
3 นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์ - - คูส่มรส - - 
4 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั - - คูส่มรส - - 
5 นางกลุภทัรา สโิรดม - - - - - 
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 รายชื่อ 
การถอืหุ้นใน SPI 

บุคคลตามมาตรา 258 
การถอืหุ้นใน SPI 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
6 นายก าธร ตติยกว ี - - - - - 

ทีม่า: SPI, TF และ PB 

4. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

จากเดิม 

กรณี จาํนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

มูลค่าหุ้นในการทาํคาํ
เสนอซือ้ (บาท) 

ผู้ ถือหุ้ นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ ท าค า
เสนอซื อ้  แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามญัของกิจการทัง้หมด 

310,642,900 69.03 18,197,461,082 

ผู้ ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่
ขายหลกัทรัพย์ 

267,105,426 59.36 15,647,035,855 

จ านวนหลงัหักจ านวนที่มีผู้ แสดง
เจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้

43,537,474 9.67 2,550,425,227 

SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB มีแหลง่เงินทนุจ านวน 31,087,000,000 บาท 

ส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ซึ่งครอบคลมุจ านวนเงินที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น

ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย

หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางแสดงการให้วงเงนิสินเชื่อของธนาคารผู้ให้วงเงนิสินเชื่อแก่ SPI สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

ธนาคารผู้ให้วงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน (บาท) 

1. ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ 

3,000,000,000 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 14,044,000,000 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 14,043,000,000 

รวม 31,087,000,000 

นอกจากนี ้TF ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ร่วมกบั SPI ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในกิจการ มีแหล่ง

เงินทนุจ านวน 9,320,626,937 บาทซึง่ครอบคลมุถึงจ านวนเงินคร่ึงหนึง่ที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น

ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย

หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ดงันี ้ 
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ตารางแสดงแหล่งเงนิทุนของ TF สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

แหล่งเงนิทุน จาํนวน (บาท) 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ 

4,202,481,772 

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,500,000,000 

3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล/1 618,145,165 

รวม 9,320,626,937 

หมายเหต:ุ /1 หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และบตัรเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 
6.83 ตราสารหนี ้ร้อยละ 80.3 ของเงินลงทนุทัง้หมด ตราสารทนุ ร้อยละ 11.7 ของเงินลงทนุทัง้หมด และอื่น ๆ ร้อยละ 
1.2 ของเงินลงทนุทัง้หมด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 กองทนุมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ 620,521,687 บาท เมื่อค านึงถึง
องค์ประกอบของกองทนุ ตราสารหนีซ้ึ่งเป็นการลงทนุที่มีความผนัผวนต ่ามีมลูค่าสงูกว่า  396,248,769 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนที่ TF จะต้องใช้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หกัลบด้วยจ านวนเงินที่ TF จะได้รับจาก
แหลง่เงินทนุอื่นๆ 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนงัสอืรับรองแหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ได้พิจารณาข้อมลูด้านแหลง่เงินทนุทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอ

ซือ้หลกัทรัพย์ของ PB รวมถึงเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือดงักลา่ว ซึ่งเป็นเง่ือนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลาการ

เบิกใช้วงเงิน ก าหนดการใช้วงเงิน และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความ

มัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินการตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้ ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้จึงมีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้

มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้

เพิ่มเติมเป็น 

กรณี จาํนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

มูลค่าหุ้นในการทาํคาํ
เสนอซือ้ (บาท) 

ผู้ ถือหุ้ นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ ท าค า
เสนอซื อ้  แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามญัของกิจการทัง้หมด 

310,642,900 69.03 18,197,461,082 

ผู้ ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่
ขายหลกัทรัพย์ 

267,105,426 59.36 15,647,035,855 

จ านวนหลงัหักจ านวนที่มีผู้ แสดง
เจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้

43,537,474 9.67 2,550,425,227 
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SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB มีแหลง่เงินทนุจ านวน 31,087,000,000 บาท 

ส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ซึ่งครอบคลมุจ านวนเงินที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น

ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย

หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางแสดงการให้วงเงนิสินเชื่อของธนาคารผู้ให้วงเงนิสินเชื่อแก่ SPI สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

ธนาคารผู้ให้วงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน (บาท) 

1. ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ 

3,000,000,000 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 14,044,000,000 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 14,043,000,000 

รวม 31,087,000,000 

นอกจากนี ้TF ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ร่วมกบั SPI ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในกิจการ มีแหล่ง

เงินทนุจ านวน 9,320,626,937 บาทซึง่ครอบคลมุถึงจ านวนเงินคร่ึงหนึง่ที่ต้องใช้ในการเสนอซือ้ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้น

ทกุรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (รวมจ านวนหุ้นสามญัที่ถือครองโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย

หลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี)้ ดงันี ้ 

ตารางแสดงแหล่งเงนิทุนของ TF สาํหรับการทาํคาํเสนอซือ้ 

แหล่งเงนิทุน จาํนวน (บาท) 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ 

4,202,481,772 

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,500,000,000 

3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล/1 618,145,165 

รวม 9,320,626,937 

หมายเหต:ุ /1 หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และบตัรเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 
6.83 ตราสารหนี ้ร้อยละ 80.3 ของเงินลงทนุทัง้หมด ตราสารทนุ ร้อยละ 11.7 ของเงินลงทนุทัง้หมด และอื่น ๆ ร้อยละ 
1.2 ของเงินลงทนุทัง้หมด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 กองทนุมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ 620,521,687 บาท เมื่อค านึงถึง
องค์ประกอบของกองทนุ ตราสารหนีซ้ึ่งเป็นการลงทนุที่มีความผนัผวนต ่ามีมลูค่าสงูกว่า  396,248,769 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนที่ TF จะต้องใช้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หกัลบด้วยจ านวนเงินที่ TF จะได้รับจาก
แหลง่เงินทนุอื่นๆ 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนงัสอืรับรองแหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้ 
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ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ได้พิจารณาข้อมลูด้านแหลง่เงินทนุทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอ

ซือ้หลกัทรัพย์ของ PB รวมถึงและเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือดงักลา่ว ซึ่งเป็นเง่ือนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลา

การเบิกใช้วงเงิน ก าหนดการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวไม่มีเง่ือนไขใดที่

เก่ียวข้องกบัการมีหลกัประกนั ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความมัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการ

ตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้ ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้จึงมีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับ

การท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้

 

5. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคําเสนอซือ้และที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการ

ทาํคาํเสนอซือ้ 

จากเดิม 
รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 (ภายหลงัผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการ) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั กรรมการผู้อ านวยการ 

3. นายก าธร ตติยกว ี กรรมการ 

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

5. นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

6. นางมาล ีตัง้ใจสนอง กรรมการ 

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนนัตวิชยั กรรมการ 

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมยั กรรมการ 

9. นายธวชั แก้วพิทกัษ์ กรรมการ 

10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการ 

11. น.ส.สวุิมล กีรติพิบลู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

12. นางกลุภทัรา สโิรดม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

13. นางยพุา สนุทราภา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

14. นายบญุศกัดิ์ เจียมปรีชา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

15. นางเอมอร ปทมุารักษ์ กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ ณ ปัจจุบนัผู้ท าค าเสนอซ้ือไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลา
การท าค าเสนอซ้ือ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือในครั้งนี ้ผู้ท าค าเสนอซ้ืออาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพือ่ผลประโยชน์ต่อ PB เป็นหลกั เช่น แผนการด าเนินงาน แนวทาง
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เชิงกลยทุธ์ ความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตในอนาคต โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซ้ือจะ
ปฏิบติัตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้   

เพิ่มเติมเป็น 
รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 (ภายหลงัผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการ) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั กรรมการผู้อ านวยการ 

3. นายก าธร ตติยกว ี กรรมการ 

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

5. นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

6. นางมาล ีตัง้ใจสนอง กรรมการ 

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนนัตวิชยั กรรมการ 

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมยั กรรมการ 

9. นายธวชั แก้วพิทกัษ์ กรรมการ 

10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการ 

11. น.ส.สวุิมล กีรติพิบลู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

12. นางกลุภทัรา สโิรดม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

13. นางยพุา สนุทราภา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

14. นายบญุศกัดิ์ เจียมปรีชา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

15. นางเอมอร ปทมุารักษ์ กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ ณ ปัจจุบนัผู้ท าค าเสนอซ้ือไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลา
การท าค าเสนอซ้ือ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือในครั้งนี ้ผู้ท าค าเสนอซ้ืออาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพือ่ผลประโยชน์ต่อ PB เป็นหลกั เช่น แผนการด าเนินงานและแนวทาง
เชิงกลยทุธ์เพือ่การปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ความสามารถในการแข่งขนั 
และการเติบโตในอนาคต โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซ้ือจะปฏิบติัตามข้อบังคบั กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้   

6. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

จากเดิม 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของ PB อย่างมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้
และยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม  



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

หน้า 19 

อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น เช่น การปรับตวัขององค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้องการ
ของผู้บริโภค ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB เช่น สินค้าหรือบริการ  กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และ
นโยบายการตลาด  หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของ PB หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ของ PB) 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะ
กระทบกบัการด าเนินงานของ PBหรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยัส าคญั ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PB 
และได้รับการอนมุตัิอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

เพิ่มเติมเป็น 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย ซึง่รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการด าเนินธุรกิจหลกัของ PB อยา่งมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้และยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม  

อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น เช่น การปรับตวัขององค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้องการ
ของผู้บริโภค ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB เช่น สินค้าหรือบริการ  กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และ
นโยบายการตลาด  หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของ PB หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ของ PB) 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะ
กระทบกบัการด าเนินงานของ PBหรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยัส าคญั ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PB 
และได้รับการอนมุตัิอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

7. เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้ 

จากเดิม 

ราคาเสนอซือ้ 58.58 บาท (ห้าสบิแปดจดุห้าแปดบาท) ตอ่หุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาตอ่รองระหวา่ง PH และ 
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้มีการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลกัสากล เช่น การคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  การเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นมลูค่าของบริษัทที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 
(Trading Multiples) และราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั และราคาดงักลา่วเป็นมลู
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คา่ที่อยูใ่นช่วงราคายตุิธรรมและเป็นราคาสงูสดุที่ผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ 
ได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังานส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ 12/2554 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 7 ของ
สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงของ SPI (ฉบบัแก้ไข 2) ท่ีได้เปิดเผยตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  

 
เพิ่มเติมเป็น 

ราคาเสนอซือ้ 58.58 บาท (ห้าสบิแปดจดุห้าแปดบาท) ตอ่หุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาตอ่รองระหวา่ง PH และ 
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้มีการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลกัสากล เช่น การคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  การเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นมลูค่าของบริษัทที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 
(Trading Multiples) และราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั ซึ่งแต่ละวิธีมีหลกัการใน
การค านวณ ดงันี ้

1) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  

– แม้วา่ในช่วงปี 2554 – 2559 อตัราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยของ PB อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 6.4 อยา่งไรก็ดี ประมาณการรายได้ในช่วงปี 2560 – 2564 มีอตัราการเติบโต
ที่ลดลงเลก็น้อยที่ประมาณร้อยละ 5.0 – 5.4 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่เร่ิมมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงกว่าในอดีต  และสะท้อนถึงการ
แข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้จากการเป็นเจ้าของช่องทางกระจายสินค้า และมีการออก
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยมีสมมติฐานว่า PB จะสามารถคงส่วนแบ่งการตลาด
ใกล้เคียงกับส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันได้ เนื่องจาก PB มีเคร่ืองหมายการค้า
สินค้าที่เป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางและเป็นผู้น าตลาด อีกทัง้ยงัมีการออกผลิตภณัฑ์
ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยในอดีตที่ผ่านมา PB มีการออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ประมาณปีละ 10 รายการ และมีการเน้นสินค้าพรีเมียมมากขึน้เพื่อขยายกลุ่ม
ผู้บริโภค 

– ในช่วงปี 2554 – 2559 PB มีอตัราก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตดัจ าหนา่ย (EBITDA margin) ที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากร้อยละ 24.2 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 26.9 ในปี 2559 เนื่องจาก PB สามารถควบคุมตุ้ นทุนวัตถุดิบหลักได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังมีจ านวนสินค้าเสียและรับคืนน้อยลง เนื่องจากการ
วางแผนปริมาณการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมากขึน้ โดยประมาณการ 
EBITDA  margin  ในช่วงปี 2560 – 2564 ที่ประมาณร้อยละ 26 บนสมมติฐานที่ PB 
สามารถรักษา EBITDA margin ใกล้เคียงกบัปีล่าสดุ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหาร
และการผลติที่มีประสทิธิภาพ  

http://www.set.or.th/
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– อตัราคิดลด (Discount Rate) ค านวณจากต้นทนุถัว่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) จาก
ค่าเฉลี่ยต้นทุนของหนีส้ินหลงัหักภาษี และต้นทุนส่วนของเจ้าของ ซึ่งอ้างอิงจาก
ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยอตัราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk Free Rate) เท่ากับร้อยละ 2.8 อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน
พนัธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดหลกัทรัพย์ (Market Risk 
Premium) ในอตัราร้อยละ 8.1  เพื่อสะท้อนอตัราผลตอบแทนในระยะยาว  ประกอบ
กบัผลตอบแทนย้อนหลงัจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ที่ปรับปรุงด้วยค่าความผนั
แปรของผลตอบแทนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกนัเมื่อเทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตาม
หลกัการข้างต้นอยูท่ี่ร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 9.5 ซึง่ค านวณจากค่า Unlevered Beta ที่ 
0.6 ถึง 0.8 โดยมีสมมติฐานว่า PB จะไม่มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ในระยะยาว และ 
PB ไม่มีนโยบายการกู้ ยืมเงินหากมีกระแสเงินสดเพียงพอ  โดยปัจจุบนั PB มี
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเท่ากบั 0.04 เทา่ 

2) การเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นมลูคา่ของบริษัทท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั (Trading Multiples) 

 ค านวณบนสมมติฐานท่ีวา่ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกนั ควรมีอตัราสว่นที่ใกล้เคียง
กนั ซึง่ในกระบวนการเลอืกบริษัทเพื่อเทียบเคียงนัน้ SPI ได้ค านงึถึงสดัสว่นและแหลง่ที่มา
ของรายได้ อัตราการเติบโตของรายได้และก าไร โครงสร้างของต้นทุน และขนาดของ
กิจการ เพื่อวิเคราะห์หาบริษัทท่ีสามารถเทียบเคียงได้อยา่งแท้จริง 

 ในการประเมินมลูค่า SPI คดัเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั PB ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจอาหารประเภทเบเกอร่ี ได้แก่ Nippon Indosari Corpindo Tbk, QAF Ltd, 
RFM Corporation, Want Want China Holdings Ltd, Universal Robina Corp 
นอกจากนี ้ยงัค านึงถึงอตัราส่วนที่หลากหลายโดยใช้ข้อมลูจาก Bloomberg ณ วนัที่ 2 
กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

- อตัราสว่น P/E มีการซือ้ขายอยูท่ี่อตัรา P/E ช่วง 18.0 – 21.0 เทา่ 

- อตัราสว่น P/BV มีการซือ้ขายอยูท่ี่อตัรา P/BV ช่วง 4.0 – 5.0 เทา่ 

- อตัราสว่น EV/EBITDA มีการซือ้ขายอยูท่ี่อตัรา EV/EBITDA ช่วง 11.0 – 14.0 เทา่ 

- อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) มีการซือ้ขายอยู่ที่อตัราผลตอบแทน
เงินปันผลร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3.5 

3) ราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 360 วันของ PB ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลงัในระยะยาวเพื่อที่จะสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
กิจการซึง่มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายต ่า 
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ที่มา: SETSMART ณ วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2560 

อนึ่งและราคาดงักล่าวเป็นมลูค่าที่อยู่ในช่วงราคายุติธรรมและเป็นราคาสงูสดุที่ผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังาน
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ 12/2554 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 7 ของ
สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงของ SPI (ฉบบัแก้ไข 2) ท่ีได้เปิดเผยตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  
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PB 64.0 / +60.0%

SET 1,589.1 / +29.1% 

360d VWAP 56.0 / +9.1%

90d VWAP 63.3 / +46.5% 

SETFOOD 13,995.4 / +33.8% 
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