วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ครัง้ ที่ 1

เรี ยน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

อ้ างถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560
ตามที่ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (รวม
เรี ยกว่า “ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ”) ได้ ยื่นคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์
ภัทร จากัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคําเสนอซือ้ ”) เป็ นผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการนัน้
ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จัดเตรี ยมคาเสนอซื ้อขอเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้

1

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก
1.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 1 ข้ อ 5 ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่ นที่เสนอซือ้
จากเดิม
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั มีผ้ แู สดงเจตนาต่อผู้ทาคาเสนอซื ้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
กิจการ ซึง่ มีจานวนหุ้นสามัญของกิจการรวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 267,105,426 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสน
ห้ าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของกิ
้
จการ และคิดเป็ นร้ อยละ
59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ (ซึง่ เป็ นจานวนที่รวมหุ้นของกิจการที่ถือโดย PR จานวน 168,817,500
หุ้น (หนึ่งร้ อยหกสิบแปดล้ านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและชาระ
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ และคิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ)
เพิ่มเติมเป็ น
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั มีผ้ แู สดงเจตนาต่อผู้ทาคาเสนอซื ้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
กิจการ ซึง่ มีจานวนหุ้นสามัญของกิจการรวมเป็ นจานวนทัง้ สิ ้น 267,105,426 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสน
ห้ าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของกิ
้
จการ และคิดเป็ นร้ อยละ
59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ (ซึง่ เป็ นจานวนที่รวมหุ้นของกิจการที่ถือโดย PR จานวน 168,817,500
หุ้น (หนึ่งร้ อยหกสิบแปดล้ านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและชาระ
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ และคิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ) ทังนี
้ ้ สามารถอ้ างอิง
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบ 6 รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB

2.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 1 ข้ อ 12 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึง่ ครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จานวน 3,000,000,000 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 14,044,000,000 บาท
3. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 14,043,000,000 บาท

หน้ า 1

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
1. เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิ ส โก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิ ตี แ้ บงก์ สาขากรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี จ านวนเงิ น รวม
4,202,481,772 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB จานวน
4,500,000,000 บาท
3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล จานวน 618,145,165 บาท
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคา
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้
เพิ่มเติมเป็ น
กรณี
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท าค า
เสนอซื อ้ แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญของกิจการทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนาไม่
ขายหลักทรัพย์
จานวนหลังหักจ านวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

310,642,900

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
69.03

267,105,426

59.36

15,647,035,855

43,537,474

9.67

2,550,425,227

จํานวนหุ้น

มูลค่ าหุ้นในการทําคํา
เสนอซือ้ (บาท)
18,197,461,082

SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึง่ ครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จานวน 3,000,000,000 บาท

หน้ า 2

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
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2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 14,044,000,000 บาท
3. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 14,043,000,000 บาท
ตารางแสดงการให้ วงเงินสินเชื่อของธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สําหรับการทําคําเสนอซือ้
ธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
3,000,000,000

2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

14,044,000,000

3. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

14,043,000,000
31,087,000,000

รวม

นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
1. เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิ ส โก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิ ตี แ้ บงก์ สาขากรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี จ านวนเงิ น รวม
4,202,481,772 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB จานวน
4,500,000,000 บาท
3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล จานวน 618,145,165 บาท
ตารางแสดงแหล่ งเงินทุนของ TF สําหรับการทําคําเสนอซือ้
แหล่ งเงินทุน
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
4,202,481,772

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4,500,000,000

3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล/1

618,145,165
รวม
9,320,626,937
หมายเหตุ: /1 หลัก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายในกองทุน ส่วนบุค คลประกอบด้ ว ย เงิ น ฝากธนาคาร และบัต รเงิ น ฝาก
ธนาคาร ร้ อยละ 6.83 ตราสารหนี ้ ร้ อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตราสารทุน ร้ อยละ 11.7 ของเงินลงทุน

หน้ า 3

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ทังหมด
้
และอื่น ๆ ร้ อยละ 1.2 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนมีมลู ค่า สินทรัพย์สทุ ธิ
620,521,687 บาท เมื่อคานึงถึงองค์ประกอบของกองทุน ตราสารหนี ้ซึง่ เป็ นการลงทุนที่มีความผันผวนต่ามีมลู ค่า
สูงกว่า 396,248,769 บาท ซึง่ เป็ นจานวนที่ TF จะต้ องใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อ
หักลบด้ วยจานวนเงินที่ TF จะได้ รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลาการ
เบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความ
มัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
3.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1 (3) รายชื่อกลุ่มผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
จากเดิม
(3)

รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(3.1) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ SPI ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด

81,562,322

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
16.51

2.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

49,241,856

9.97

3.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

38,159,873

7.72

4.

SMBC NIKKO SECURITIES INC. CLIENT ACCOUNT

20,220,550

4.09

5.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

20,195,960

4.09

18,835,100

3.81

6.
7.

NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT
A/C

17,625,000

3.57

8.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

16,546,216

3.35

9.

บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด

13,740,310

2.78

10.

LION CORPORATION
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

10,000,000

2.02

286,127,187

57.92

หน้ า 4

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ
11.

จํานวน (หุ้น)

อื่นๆ

207,907,113
494,034,300

รวม

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
42.08
100.00

(3.2) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ TF ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)

2.
3.

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

4.

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

39,520,820

21.96

36,146,100

20.08

12,353,000

6.86

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

8,777,870

4.88

5.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด

5,131,350

2.85

6.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

4,347,500

2.42

7.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

3,661,000

2.03

8.

บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จากัด

3,559,700

1.98

9.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด

3,492,380

1.94

10.

นายสงวน ตติยกวี
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

3,138,520

1.74

120,128,240

66.74

59,871,760
180,000,000

33.26
100.00

11.

อื่นๆ
รวม

เพิ่มเติมเป็ น
(3)

รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(3.1) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ SPI ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

1.

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด

81,562,322

หน้ า 5

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
16.51

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

2.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

49,241,856

9.97

3.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

38,159,873

7.72

4.

SMBC NIKKO SECURITIES INC. CLIENT ACCOUNT

20,220,550

4.09

5.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

20,195,960

4.09

18,835,100

3.81

6.
7.

NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT
A/C

17,625,000

3.57

8.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

16,546,216

3.35

9.

บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด

13,740,310

2.78

10.

LION CORPORATION
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

10,000,000

2.02

286,127,187

57.92

207,907,113
494,034,300

42.08
100.00

11.

อื่นๆ
รวม

(3.2) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ TF ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ชื่อ
1.
2.

จํานวน (หุ้น)

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

39,520,820

21.96

36,146,100

20.08

12,353,000

6.86

3.

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

4.

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

8,777,870

4.88

5.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด

5,131,350

2.85

6.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

4,347,500

2.42

7.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

3,661,000

2.03

8.

บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จากัด

3,559,700

1.98

หน้ า 6

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

9.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด

3,492,380

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
1.94

10.

นายสงวน ตติยกวี
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

3,138,520

1.74

120,128,240

66.74

59,871,760
180,000,000

33.26
100.00

11.

อื่นๆ
รวม

(3.3) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท โชควัฒนา จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

1.

บริ ษัท สายพิณวัฒนา จากัด

890,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
12.71

2.

นาย ณรงค์ โชควัฒนา

885,000

12.64

3.

นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา

875,000

12.50

4.

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา

485,000

6.93

5.

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

400,000

5.71

6.

บริ ษัท สหสิน จากัด

400,000

5.71

7.

นาย ชัยลดล โชควัฒนา

295,000

4.21

8.

นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล

295,000

4.21

9.

นาย บุญชัย โชควัฒนา

295,000

4.21

10.

นาย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนา

200,000

2.86

11.

รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
อื่นๆ
รวม

5,020,000
1,980,000
7,000,000

71.71
42.08
100.00

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

(3.4) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สายพิณวัฒนา จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน
2559

1.

นาย ณรงค์ โชควัฒนา

200,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
14.29

2.

นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา

200,000

14.29

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

หน้ า 7

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

3.

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

100,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
7.14

4.

บริ ษัท สหสิน จากัด

100,000

7.14

5.

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา

100,000

7.14

6.

นาย ชัยลดล โชควัฒนา

70,000

5.00

7.

นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล

70,000

5.00

8.

นาย บุญชัย โชควัฒนา

60,000

4.29

9.

นาย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนา

40,000

2.86

10.

น.ส. ทิวาลักษณ์ โชควัฒนา

40,000

2.86

11.

นางสาว ธนินธร โชควัฒนา

40,000

2.86

12.

นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

40,000

2.86

13.

40,000

2.86

14.

นาง ธีรดา อาพันวงษ์
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

40,000

2.86

15.

นาย บุณย์เอก โชควัฒนา

40,000

2.86

16.

นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

40,000

2.86

17.

นาง ประวรา เอครพานิช

40,000

2.86

18.

นาย พิศณุ โชควัฒนา

40,000

2.86

19

นาย พีรนาถ โชควัฒนา

40,000

2.86

20.

นาย เวทิต โชควัฒนา
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

40,000

2.86

1,380,000

98.57

20,000
1,400,000

1.43
100.00

ชื่อ

21.

จํานวน (หุ้น)

อื่นๆ
รวม

(3.5) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สหสิน จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

1.

นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

1,430,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
44.27

2.

นาง ประวรา เอครพานิช

1,430,000

44.27

3.

นาย ปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา

260,000

8.05

4.

นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

110,000

3.41

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

หน้ า 8

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)
3,230,000

รวม

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
100.00

(3.6) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2560

1,196,000

2.

นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
นางสาว ภาวิณี พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
99.67

1,000

0.08

3.

นางสาว รติพร พูนศักดิ์อดุ มสิน

1,000

0.08

4.

นาง อรทัย ทองมีอาคม
นาง อรพินท์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

1,000

0.08

1,000
1,200,000

0.08
100.00

ชื่อ
1.

5.

จํานวน (หุ้น)

รวม

(3.7) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท สินภราดร จากัด

43,150

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
47.94

2.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

17,644

19.60

3.

บริ ษัท วัตสดรมัย จากัด

11,250

12.50

8,100

9.00

3,006

3.34

5.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

6.

บริ ษัท สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จากัด

3,000

3.33

7.

บริ ษัท เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จากัด

1,800

2.00

8.

นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

1,000

1.11

9.

บริ ษัท บี เอส ที อาร์ สีศ่ นู ย์แปด จากัด

750

0.83

10.

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

150

0.17

89,850

99.83

150
90,000

0.17
100.00

4.

11.

อื่นๆ
รวม

หน้ า 9

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

(3.8) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สินภราดร จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

1.

นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

81,562,322

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
30.00

2.

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา

49,241,856

20.00

3.

นาย ณรงค์ โชควัฒนา

38,159,873

10.00

4.

นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

20,220,550

10.00

5.

นาย สาเริ ง มนูญผล

20,195,960

10.00

6.

นาง นิสา จินดาสมบัตเิ จริ ญ

18,835,100

6.67

7.

นาง ดรุณี สุนทรธารง

17,625,000

5.00

8.

นางสาว สัณห์ศศิ วงศ์เจริ ญวิทยา

16,546,216

5.00

9.

นาย พงษ์ พรรธน์ ธนสารศิลป์
รวม

13,740,310
600,000

3.33
100.00%

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

(3.9) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท วัตสดรมัย จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

31,996

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
79.99

นาย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนา

2,000

5.00

3.

น.ส. ธนินธร โชควัฒนา

2,000

5.00

4.

นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

2,000

5.00

5.

นาง ธีรดา อาพันวงษ์

2,000

5.00

6.

นาง พัชรี สังข์รังสรรค์

2

0.01

7.

นาย สาเริ ง มนูญผล
รวม

2
40,000

0.01
100.00

ชื่อ
1.

นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

2.

จํานวน (หุ้น)

(3.10) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10
เมษายน 2560
ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

หน้ า 10

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

1.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)

4,000,000

40.00

2.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

2,000,000

20.00

3.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

1,990,000

19.90

4.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

890,000

8.90

5.

บริ ษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

440,000

4.40

6.

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี ส์
จากัด

440,000

4.40

240,000
10,000,000

2.40
100.00

7.

บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)
รวม

(3.11) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี ส์ จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 28 มีนาคม 2560
ชื่อ
1.

จํานวน (หุ้น)

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

3,000,000

25.00

2,347,200

19.56

1,418,300

11.82

1,180,000

9.83

3.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท วิทยาสิทธิ์ จากัด

4.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

5.

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา

669,600

5.58

6.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

600,000

5.00

7.

360,000

3.00

8.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

220,000

1.83

9.

นาย มาซาโอะ คาวาอิ

200,000

1.67

10.

นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

140,000

1.17

10,135,100

0.84

1,864,900

0.16

2.

11.

อื่นๆ
หน้ า 11

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

จํานวน (หุ้น)
12,000,000

รวม

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
100.00

(3.12) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท วิทยาสิทธิ์ จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

30,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
15.00

30,000

15.00

นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา
นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

20,000

10.00

20,000

10.00

20,000

10.00

6.

นาย วัฒนเกียรติ จิรสิทธิธารง
นาง สมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์

20,000

10.00

7.

นาง แก้ วตา องค์สรณะคม

15,000

7.50

8.

นาง จิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

15,000

7.50

9.

นาง แสงทอง ชัยสิริโรจน์

15,000

7.50

10.

นาง อมรา ตระการกุลพันธ์
รวม

15,000
200,000

7.50
100.00

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวน (หุ้น)

(3.13) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10
เมษายน 2560
ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

1.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)

112,582

28.15

2.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)

57,466

14.37

3.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

36,468

9.12

4.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด

25,688

6.42

5.

นาย เยียกกวย แซ่ลี ้

16,650

4.16

6.

นางสาว สุรางค์ เกรี ยงปรารถนา

8,824

2.21

หน้ า 12

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

7.

นาง สุรีย์ โอโนะ

8,624

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
2.16

8.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

8,072

2.02

9.

นาย อัศวิน ก้ องวัฒนา

7,874

1.97

10.

นาย อัครเดช ก้ องวัฒนา
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก

7,872

1.97

290,120

72.53

109,880
400,000

27.47
100.00

ชื่อ

11.

จํานวน (หุ้น)

อื่นๆ
รวม

(3.14) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท บี เอส ที อาร์ สีศ่ นู ย์แปด จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26
เมษายน 2560

1.

นาย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนา

450,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
37.50

2.

นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

450,000

37.50

3.

นางสาว ธนินธร โชควัฒนา

100,000

8.33

4.

นาง ธีรดา อาพันวงษ์
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

100,000

8.33

100,000
1,200,000

8.33
100.00

ชื่อ

5.

จํานวน (หุ้น)

รวม

(3.15) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

1,769,300

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
99.96

300

0.02

นางสาว ภาวิณี พูนศักดิ์อดุ มสิน
นางสาว รติพร พูนศักดิ์อดุ มสิน

100

0.01

100

0.01

นาง อรทัย ทองมีอาคม
นาง อรพินท์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

100

0.01

100
1,770,000

0.01
100.00

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวน (หุ้น)

บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จากัด
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

รวม

หน้ า 13

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

(3.16) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน
2560
ชื่อ

จํานวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด

268,181

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
44.70

2.

บริ ษัท ยูนีแชมป์ จากัด

254,612

42.44

3.

9,277

1.55

4.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

8,271

1.38

5.

บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด

7,754

1.29

6.

นาย ชวลิต ลิม่ อติบลู ย์

3,360

0.56

7.

บริ ษัท เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จากัด

3,110

0.52

8.

นาง อรทัย ทองมีอาคม

2,920

0.49

9.

นางสาว ภาวิณี พูนศักดิ์อดุ มสิน
นางสาว รติพร พูนศักดิ์อดุ มสิน

2,749

0.46

2,664

0.44

562,898

93.82

22,023
584,921

22,023
584,921

10.

รวมผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
11.

อื่นๆ
รวม

(3.17) รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีแชมป์ จากัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

299,300

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
99.77

300

0.10

นาง พนิดา พูนศักดิ์อดุ มสิน
นางสาว ภาวิณี พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

100

0.03

100

0.03

นาง อรทัย ทองมีอาคม
นาง อรพินท์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

100

0.03

100
300,000

0.03
100.00

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวน (หุ้น)

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

รวม
4.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1 (4) รายชื่อคณะกรรมการ
จากเดิม

หน้ า 14
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ครัง้ ที่ 1

(4.2) รายชื่อคณะกรรมการของ TF ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ ง

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา/1

ประธานกรรมการ

2. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์/1
3. นายกาธร พูนศักดิอ์ ดุ มสิน/1

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและรองประธานกรรมการ

4. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ/1

รองประธานกรรมการ

5. นายพจน์ พะเนียงเวทย์/1

กรรมการผู้อานวยการ

6. นายกาธร ตติยกวี/1

กรรมการ

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย/1

กรรมการ

8. นายบุญชัย โชควัฒนา/1

กรรมการ

9. นายเวทิต โชควัฒนา/1

กรรมการ

10. น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์/1

กรรมการ

11. นางกุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ
14. นายวิสฐิ จะวะสิต
15. นายสาโรช ชยาวิวฒ
ั น์กลุ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ: /1 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

เพิ่มเติมเป็ น
(4.2) รายชื่อคณะกรรมการของ TF ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 11 พฤษภาคม 2560
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ ง

16. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา/1

ประธานกรรมการ

17. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์/1
18. นายกาธร พูนศักดิอ์ ดุ มสิน/1

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและรองประธานกรรมการ

19. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ/1

รองประธานกรรมการ

20. นายพจน์ พะเนียงเวทย์/1

กรรมการผู้อานวยการ

21. นายกาธร ตติยกวี/1

กรรมการ

22. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย/1

กรรมการ

23. นายบุญชัย โชควัฒนา/1

กรรมการ

24. นายเวทิต โชควัฒนา/1

กรรมการ

รองประธานกรรมการ
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ชื่อ – นามสกุล

ครัง้ ที่ 1

ตําแหน่ ง

25. น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์/1

กรรมการ

26. นางกุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

27. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

28. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ
29. นายวิสฐิ จะวะสิต
30. นายสาโรช ชยาวิวฒ
ั น์กลุ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: /1 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

5.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1 (6) ภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญ
จากเดิม
(6.1) บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
SPI มีภาระผูกพันที่มีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
-

วงเงินค ้าประกันที่ทากับธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ ให้ กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 311.9
ล้ านบาท มียอดใช้ ไป จานวน 156.9 ล้ านบาท
การค ้าประกันรับจากผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ าและไอน ้าในโครงการสวนอุตสาหกรรมฯ ศรี ราชารวมจานวน 201.5
ล้ านบาท และ 30.4 ล้ านบาท ตามลาดับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 56.5 ล้ านบาท และภาระหนี ้สินจากการค ้าประกันจานวน 4.6 ล้ าน
บาท
วงเงินสาหรับการใช้ จา่ ยเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ จานวน 13.0 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

(6.2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
TF มีภาระผูกพันที่มีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 657.7 ล้ านบาท
- การค ้าประกันโดยธนาคารในนาม TF และบริ ษัทย่อยจานวน 119 ล้ านบาท
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานจานวน 11 ล้ านบาท
เพิ่มเติมเป็ น
(6.1) บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
SPI มีภาระผูกพันที่มีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึง่ แสดงไว้ ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้
เสียที่สอบทานแล้ วสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี ้
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– วงเงินค ้าประกันที่ทากับธนาคาร สถาบันการเงินและบริ ษัทต่างๆ ให้ กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 463.4
ล้ านบาท มียอดใช้ ไป จานวน 327.2 ล้ านบาท
– การค ้าประกันรับจากผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ าและไอน ้าในโครงการสวนอุตสาหกรรมฯ ศรี ราชารวมจานวน 201.9
ล้ านบาท และ 32.0 ล้ านบาท ตามลาดับ
– ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 57.7 ล้ านบาท
– วงเงินสาหรับการใช้ จ่ายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ จานวน 13.0 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
SPI มีภาระผูกพันที่มีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินรวมที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
-

วงเงินค ้าประกันที่ทากับธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ ให้ กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 311.9
ล้ านบาท มียอดใช้ ไป จานวน 156.9 ล้ านบาท
การค ้าประกันรับจากผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ าและไอน ้าในโครงการสวนอุตสาหกรรมฯ ศรี ราชารวมจานวน 201.5
ล้ านบาท และ 30.4 ล้ านบาท ตามลาดับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 56.5 ล้ านบาท และภาระหนี ้สินจากการค ้าประกันจานวน 4.6 ล้ าน
บาท
วงเงินสาหรับการใช้ จา่ ยเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ จานวน 13.0 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

(6.2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
TF มีภาระผูกพันที่มีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินรวมที่่สอบทานแล้ วสาหรับงวด
สามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี ้
-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 685.0 ล้ านบาท
การค ้าประกันโดยธนาคารในนาม TF และบริ ษัทย่อยจานวน 103 ล้ านบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานจานวน 16 ล้ านบาท

TF มีภาระผูกพันที่มีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6.

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 657.7 ล้ านบาท
การค ้าประกันโดยธนาคารในนาม TF และบริ ษัทย่อยจานวน 119 ล้ านบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานจานวน 11 ล้ านบาท

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.1 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา/ ข้ อตกลง/บันทึกความเข้ าใจ ที่ผ้ ูทําคําเสนอซือ้
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกระทําขึน้ ก่ อนการยื่นคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการซือ้ ขาย
หลักทรั พย์ ของกิจการอย่ างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี ้ ไม่ ว่าการทําสัญญา/ ข้ อตกลง/บันทึกความเข้ าใจดังกล่ าว
จะเป็ นการทําเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในคําเสนอซือ้ หรือไม่ ก็ตาม
จากเดิม
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ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนกิจการเสร็ จสมบูรณ์ SPI จะ
มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการตามรายละเอียดที่กล่าวในข้ อ 4 ส่วนที่ 1 ข้ างต้ น เพื่อ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ภายหลังการได้ ห้ นุ สามัญในกิจการมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH จนมี
สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ ามจุดที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Mandatory Tender
Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554
เพิ่มเติมเป็ น
ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนกิจการเสร็ จสมบูรณ์ SPI จะ
มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการตามรายละเอียดที่กล่าวในข้ อ 4 ส่วนที่ 1 ข้ างต้ น เพื่อ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ภายหลังการได้ ห้ ุ นสามัญในกิจการมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH จนมี
สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ ามจุดที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Mandatory Tender
Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ซึง่ ปั จจุบนั SPI ได้ ทาตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนและ
รับโอนกิจการเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560 SPI ได้ ทาการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH โดยเสร็ จ
สมบูรณ์แล้ ว
7.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.2 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยผู้ทําคําเสนอซือ้ หรื อผู้มีอํานาจ
กระทําการผูกพันผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ในกิจการ หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ
จากเดิม
การถือหุ้นโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อซื ้อ ใน PB หรื อ PR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สาหรับหุ้นใน PB และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สาหรับหุ้นใน PR ตามลาดับ
(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 265,937,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ
59.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
นอกจากนี ้ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกันเป็ นร้ อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 433,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ซงึ่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 45,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกัน
เป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,550,938 คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PB
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(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,319,970 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.74 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
3,822,150 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.85 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(8) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 20,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.004 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 519,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 809,300 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.18 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(11) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 138,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
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(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,550,938 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
5,951,875 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.98 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(6) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 18,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 1,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.001 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(8) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 261,049 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.17 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
เพิ่มเติมเป็ น
การถือหุ้นโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อซื ้อ ใน PB หรื อ PR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สาหรับหุ้นใน PB และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สาหรับหุ้นใน PR ตามลาดับ
(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 265,937,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ
59.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
นอกจากนี ้ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกันเป็ นร้ อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 433,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ซงึ่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 45,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกัน
เป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,550,938 คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PB
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(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,319,970 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.74 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
3,822,150 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.85 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(8) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 20,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.004 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 519,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 809,300 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.18 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(11) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 138,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
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(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,550,938 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
5,951,875 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.98 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(6) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 18,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 1,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.001 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(8) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 261,049 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.17 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บุคคลตามมาตรา 258

SPI
TF
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายกาธร ตติยกวี
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์

PR
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จากัด
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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รายชื่อ

ครัง้ ที่ 1

บุคคลตามมาตรา 258
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
คูส่ มรส

15 นายพจน์ พะเนียงเวทย์
16 นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
ทีม่ า: SPI, TF และ PB

8.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.3 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
กรรมการของ PB ในผู้ทาํ คําเสนอซือ้ สําหรับการถือหุ้นใน SPI ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และ TF ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
จากเดิม
(1) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI และถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 9,854,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 5.47 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,014,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(3) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,000,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.11 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 106,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(5) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
101,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(6) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
2,548,900 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.42 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
เพิ่มเติมเป็ น
(1) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI และถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 9,854,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 5.47 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,014,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
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(3) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,000,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.11 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 106,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(5) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
101,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(6) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
2,548,900 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.42 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายกาธร ตติยกวี

บุคคลตามมาตรา 258
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
-

ทีม่ า: SPI, TF และ PB

9.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.4 (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน
จากเดิม
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย: บาท
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ์
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน
C: บริษัทค ้าประกัน
E: บริษัทมีรายการซื ้อขายระหว่างกัน

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
825,000

815,000

815,000

B: บริษัทมีกรรมการร่วมกัน
D: บริษัทให้ ก้ ยู ืม
F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็ นญาติสนิทกรรมการ

เพิ่มเติมเป็ น
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
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หน่ วย: บาท
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ์
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน
C: บริษัทค ้าประกัน
E: บริษัทมีรายการซื ้อขายระหว่างกัน

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
825,0003
815,000
815,000
14,761,560
17,032,088
20,706,272

ครัง้ ที่ 1

ความสัมพันธ์
A, B, E, F

B: บริษัทมีกรรมการร่วมกัน
D: บริษัทให้ ก้ ยู ืม
F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็ นญาติสนิทกรรมการ

ภายหลังการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
PH SPI ได้ รับโอนสัญญาเช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่ องจักร ซึ่ง PB
เป็ นหนึง่ ในคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้ SPI และ PB มีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวระหว่างกันทังสิ
้ ้น 67 สัญญา
คิดเป็ นมูลค่า ณ วันโอนกิจการ หรื อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2560 ประมาณ 70.0 ล้ านบาท
โปรดอ้ างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.3 รายการระหว่างกัน
10.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.2 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึง่ ครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จานวน 3,000,000,000 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 14,044,000,000 บาท
3. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 14,043,000,000 บาท
นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
1. เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิ ส โก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิ ตี แ้ บงก์ สาขากรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี จ านวนเงิ น รวม
4,202,481,772 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB จานวน
4,500,000,000 บาท
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3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล จานวน 618,145,165 บาท
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคา
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้
เพิ่มเติมเป็ น
กรณี
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท าค า
เสนอซื อ้ แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญของกิจการทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนาไม่
ขายหลักทรัพย์
จานวนหลังหักจ านวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

310,642,900

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
69.03

267,105,426

59.36

15,647,035,855

43,537,474

9.67

2,550,425,227

จํานวนหุ้น

มูลค่ าหุ้นในการทําคํา
เสนอซือ้ (บาท)
18,197,461,082

SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึง่ ครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
4. วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จานวน 3,000,000,000 บาท
5. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 14,044,000,000 บาท
6. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 14,043,000,000 บาท
ตารางแสดงการให้ วงเงินสินเชื่อของธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สําหรับการทําคําเสนอซือ้
ธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
3,000,000,000

2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

14,044,000,000

3. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

14,043,000,000
31,087,000,000

รวม
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นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
4. เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิ ส โก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิ ตี แ้ บงก์ สาขากรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี จ านวนเงิ น รวม
4,202,481,772 บาท
5. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB จานวน
4,500,000,000 บาท
6. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล จานวน 618,145,165 บาท
ตารางแสดงแหล่ งเงินทุนของ TF สําหรับการทําคําเสนอซือ้
แหล่ งเงินทุน
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
4,202,481,772

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4,500,000,000

3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล/1

618,145,165
รวม
9,320,626,937
/1
หมายเหตุ:
หลัก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายในกองทุน ส่วนบุค คลประกอบด้ ว ย เงิ น ฝากธนาคาร และบัต รเงิ น ฝาก
ธนาคาร ร้ อยละ 6.83 ตราสารหนี ้ ร้ อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตราสารทุน ร้ อยละ 11.7 ของเงินลงทุน
ทังหมด
้
และอื่น ๆ ร้ อยละ 1.2 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
620,521,687 บาท เมื่อคานึงถึงองค์ประกอบของกองทุน ตราสารหนี ้ซึง่ เป็ นการลงทุนที่มีความผันผวนต่ามีมลู ค่า
สูงกว่า 396,248,769 บาท ซึง่ เป็ นจานวนที่ TF จะต้ องใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อ
หักลบด้ วยจานวนเงินที่ TF จะได้ รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลาการ
เบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความ
มัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
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ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
จากเดิม
SPI และ TF ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรื อโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทาคาเสนอซื ้อและหุ้นที่จะรับซื ้อจากการ
ทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ในจานวนที่มีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซื ้อ เนื่องจากการถือหุ้นใน PB ของ SPI ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในการลงทุนในธุรกิจอาหารในเครื อสหพัฒน์ซึ่ง
มีความผันผวนค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ SPI เข้ าลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจ
เครื่ องสาอาง และธุรกิจเสื ้อผ้ า เป็ นต้ น และสาหรับ TF การถือหุ้นใน PB จะช่วยเสริ มสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต เนื่องจาก PB เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ เว้ นแต่ ในกรณีที่
ผู้ทาคาเสนอซื ้อทาการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจขายหรื อโอนหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่หรื อบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ กรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะได้ มีการพิจารณาระดับการลงทุนและการถือหุ้นใน PB ควบคู่ไปกับแผนการดาเนินงาน
การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความต้ องการใช้ เงินทุน และสภาพคล่องของ PB อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่า PB จะมีความสามารถในการแข่งขัน ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทังยั
้ งมีเงินทุน และสภาพคล่อง
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานและขยายกิจการต่อไป
เพิ่มเติมเป็ น
SPI และ TF ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรื อโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทาคาเสนอซื ้อและหุ้นที่จะรับซื ้อจากการ
ทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ในจานวนที่มีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซื ้อ เนื่องจากการถือหุ้นใน PB ของ SPI ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในการลงทุนในธุรกิจอาหารในเครื อสหพัฒน์ซึ่ง
มีความผันผวนค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ SPI เข้ าลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจ
เครื่ องสาอาง และธุรกิจเสื ้อผ้ า เป็ นต้ น และสาหรับ TF การถือหุ้นใน PB จะช่วยเสริ มสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต เนื่องจาก PB เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ เว้ นแต่ ในกรณีที่
ผู้ทาคาเสนอซื ้อทาการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจขายหรื อโอนหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นใหญ่หรื อบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ กรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มี
แผนการที่จะทาการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้ งข่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนการทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ รวมทังไม่
้ มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงระดับการลงทุนและการถือหุ้นใน
PB อย่างมีนยั ยะสาคัญ โดยการดาเนินการต่างๆ จะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ PB เป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะได้ มีการพิจารณาระดับการลงทุนและการถือหุ้นใน PB ควบคู่ไปกับแผนการดาเนินงาน
การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความต้ องการใช้ เงินทุน และสภาพคล่องของ PB อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่า PB จะมีความสามารถในการแข่งขัน ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทังยั
้ งมีเงินทุน และสภาพคล่อง
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานและขยายกิจการต่อไป
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ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.4 ข้ อมูลจําเป็ นอื่น
จากเดิม
นอกจากการทาคาเสนอซื ้อหุ้นใน PB แล้ ว SPI จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดใน
้
PR อันเป็ นผลจากการรับ
โอนกิจการทังหมดจาก
้
PH เนื่องจากภายหลังการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
PH แล้ วเสร็ จนัน้ SPI จะมีสดั ส่วนการ
ถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.01 เป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR ซึง่ เป็ นการได้ ห้ นุ
ในกิจการโดยตรงที่เพิ่มขึ ้นจนข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
ทจ. 12/2554 โดยในกรณีที่ผลของการที่ SPI ทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดใน
้
PR ทาให้ SPI ได้ มาซึ่งหุ้นใน PR
เพิ่มขึ ้นจนถึงสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 50.00 ขึ ้นไปของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR กรณีดงั กล่าวจะถือว่า SPI เข้ ามามี
อานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญใน PR ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน PB ในสัดส่วนร้ อยละ 37.52 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดใน
้
PB อยูก่ ่อนแล้ ว ตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ ประกาศ
ทจ. 12/2554 ซึง่ มีผลทาให้ SPI ต้ องนับรวมจานวนหุ้นสามัญใน PB ที่ SPI ถืออยูแ่ ละจานวนหุ้นสามัญใน PB ที่ถือ
โดย PR (ในฐานะนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ ว) เพื่อพิจารณาหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมดของ
้
PB ตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle) หากมีกรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้น SPI
จะมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB อีกครัง้ หนึ่งตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น
(Chain Principle) ภายใต้ ประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวนี ้ เป็ นกรณีที่ SPI ได้ รับการผ่อนผัน
หน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีกครัง้ ตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain
Principle) จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ SPI จะไม่ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีกตามหลักการครอบงา
กิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle)
นอกจากนี ้ ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
PB ครัง้ นี ้ TF ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ทาคาเสนอซื ้อ และ PR
จะดาเนินการควบบริ ษัทเข้ าด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่ (“บริ ษัทใหม่ ”) ตามขันตอนของพระราชบั
้
ญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษัทใหม่จะได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน หนี ้ สิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของ TF และ PR ทังหมดโดยผลของกฎหมาย
้
ซึง่ รวมถึงหุ้นใน PB ในจานวนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 46.90 แต่
ไม่เกินร้ อยละ 62.66 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB ที่ TF และ PR เคยถืออยูท่ งหมดก่
ั้
อนการจดทะเบียน
ควบบริ ษัท ซึ่งทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน PB โดยบริ ษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวนี ้ เป็ นกรณีที่บริ ษัทใหม่ได้ รับการผ่อน
ผันหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ดังนัน้ เมื่อดาเนินการควบบริ ษัท
แล้ วเสร็ จ บริ ษัทใหม่จะไม่ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีก
ด้ วยเหตุดงั ที่กล่าวมานี ้ หากผู้ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลังจากที่ได้ มีโอกาสเห็นข้ อมูล
เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างการถื อหุ้นในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องแล้ วทัง้ หมด ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบต่อโครงสร้ างการถือหุ้นของ PB ผู้ถือหุ้นของ PB จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ ในการทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ในครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ ราคาที่จะใช้ ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญใน PB ในครัง้ นี ้
เป็ นราคาที่ SPI ได้ ห้ นุ ใน PB มาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH ซึง่ เป็ นราคาสูงสุดที่ SPI ได้ ห้ นุ สามัญใน PB
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ครัง้ ที่ 1

มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ SPI และ TF ยื่นคาเสนอซื ้อต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554
เพิ่มเติมเป็ น
นอกจากการทาคาเสนอซื ้อหุ้นใน PB แล้ ว SPI จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดใน
้
PR อันเป็ นผลจากการรับ
โอนกิจการทังหมดจาก
้
PH เนื่องจากภายหลังการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
PH แล้ วเสร็ จนัน้ SPI จะมีสดั ส่วนการ
ถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.01 เป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR ซึง่ เป็ นการได้ ห้ นุ
ในกิจการโดยตรงที่เพิ่มขึ ้นจนข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
ทจ. 12/2554 โดยในกรณีที่ผลของการที่ SPI ทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดใน
้
PR ทาให้ SPI ได้ มาซึ่งหุ้นใน PR
เพิ่มขึ ้นจนถึงสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 50.00 ขึ ้นไปของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR กรณีดงั กล่าวจะถือว่า SPI เข้ ามามี
อานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญใน PR ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน PB ในสัดส่วนร้ อยละ 37.52 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดใน
้
PB อยูก่ ่อนแล้ ว ตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ ประกาศ
ทจ. 12/2554 ซึง่ มีผลทาให้ SPI ต้ องนับรวมจานวนหุ้นสามัญใน PB ที่ SPI ถืออยูแ่ ละจานวนหุ้นสามัญใน PB ที่ถือ
โดย PR (ในฐานะนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ ว) เพื่อพิจารณาหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมดของ
้
PB ตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle) หากมีกรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้น SPI
จะมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB อีกครัง้ หนึ่งตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น
(Chain Principle) ภายใต้ ประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวนี ้ เป็ นกรณีที่ SPI ได้ รับการผ่อนผัน
หน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีกครัง้ ตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น (Chain
Principle) จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยภายใต้ การผ่อนผัน SPI มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อผู้ถือหุ้น เช่น
รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างตัง้ แต่ต้นจนถึงการปรั บโครงสร้ างในกลุ่มอาหาร รวมถึงระยะเวลาในการ
ดาเนินการในขันตอนต่
้
างๆ ซึ่ง SPI ได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลทุกอย่างครบถ้ วนตามรายละเอียดในหนังสือผ่อนผัน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวมีผลเป็ นระยะเวลา 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2560 และหาก
พ้ นระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าการผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อทังหมดที
้
่ได้ รับสิ ้นสุดลง ในการนี ้ SPI ต้ องรายงานการ
ได้ มาซึง่ หุ้นตามที่ได้ รับผ่อนผันต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยใช้ แบบ 246-2 ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่ได้ มาซึ่งหุ้น
ดังกล่าว ดังนัน้ SPI จะไม่ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีกตามหลักการครอบงากิจการผ่านนิติบคุ คลอื่น
(Chain Principle)
นอกจากนี ้ ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
PB ครัง้ นี ้ TF ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ทาคาเสนอซื ้อ และ PR
จะดาเนินการควบบริ ษัทเข้ าด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่ (“บริ ษัทใหม่ ”) ตามขันตอนของพระราชบั
้
ญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษัทใหม่จะได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน หนี ้ สิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของ TF และ PR ทังหมดโดยผลของกฎหมาย
้
ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PB ที่ TF และ PR เคยถืออยู่ทงหมดก่
ั้
อน
การจดทะเบียนควบบริ ษัท ซึง่ รวมเป็ นในจานวนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 436.90 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ซึง่ รวมถึง PR ตอบรับคาเสนอซื ้อ) แต่ไม่เกินร้ อยละ 62.66 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ใน PB (กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ยกเว้ น PR ตอบรับคาเสนอซื ้อ) ที่ TF และ PR เคยถืออยูท่ งหมดก่
ั้
อนการจดทะเบียน
ควบบริ ษัท ซึ่งทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน PB โดยบริ ษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
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ครัง้ ที่ 1

PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวนี ้ เป็ นกรณีที่บริ ษัทใหม่ได้ รับการผ่อน
ผันหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยภายใต้ การผ่อนผัน TF และ PR
มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อผู้ถือหุ้น เช่น รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างตังแต่
้ ต้น จนถึงการปรับ
โครงสร้ างในกลุม่ อาหาร รวมถึงระยะเวลาในการดาเนินการในขันตอนต่
้
าง ๆ ซึ่ง TF และ PR ได้ ทาการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทุกอย่างครบถ้ วนตามรายละเอียดในหนังสือผ่อนผันเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวมีผล
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้น TF หรื อ PR บริ ษัทใดซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติให้ ควบกันเป็ นรายหลังสุดซึ่งต้ องกระทา
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยบริ ษัทใหม่ต้องได้ ห้ นุ PB ตามที่ได้ รับผ่อนผันภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ดังกล่าว
หากพ้ นระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าการผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อทังหมดที
้
่ได้ รับสิ ้นสุดลง ในการนี ้บริ ษัทใหม่ต้อง
รายงานการได้ มาซึ่งหุ้นตามที่ได้ รับผ่อนผันต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยใช้ แบบ 246-2 ภายใน 3 วันทาการถัดจาก
วันที่ได้ ม าซึ่งหุ้นดังกล่าว ดังนัน้ เมื่อดาเนินการควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ บริ ษัทใหม่จะไม่ทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์
ทังหมดใน
้
PB อีก
ด้ วยเหตุดงั ที่กล่าวมานี ้ หากผู้ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลังจากที่ได้ มีโอกาสเห็นข้ อมูล
เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างการถื อหุ้นในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องแล้ วทัง้ หมด ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบต่อโครงสร้ างการถือหุ้นของ PB ผู้ถือหุ้นของ PB จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ ในการทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ในครัง้ นี ้ หรื อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ ราคาที่จะใช้ ในการทาคา
เสนอซื ้อหุ้นสามัญใน PB ในครัง้ นี ้ เป็ นราคาที่ SPI ได้ ห้ นุ ใน PB มาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH ซึ่งเป็ น
ราคาสูงสุดที่ SPI ได้ ห้ นุ สามัญใน PB มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ SPI และ TF ยื่นคาเสนอซื ้อต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554
ขัน้ ตอนการดําเนินงานและระยะเวลาในการเข้ าทําธุรกรรมโดยสังเขปของ SPI, TF และ PR
การดําเนินงาน

กําหนดการ

การดําเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทัง้ หมด (EBT)
กาหนดวัน record date ผู้มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SPI

30 มีนาคม 2560

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SPI

31 มีนาคม 2560

ประชุมผู้ถือหุ้น SPI

25 เมษายน 2560

SPI รับโอนกิจการและชาระค่าตอบแทนแก่ PH

8 มิถนุ ายน 2560

SPI ทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของ PR (25 วันทําการ)

21 มิถุนายน 2560 - 26
กรกฎาคม 2560

SPI ร่ วมกับ TF ทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของ PB (25 วันทําการ)

21 มิถุนายน 2560 - 26
กรกฎาคม 2560

การดําเนินการเกี่ยวกับการควบบริษัทของ TF และ PR
กาหนดวัน record date ผู้มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ PR
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29 มีนาคม 2560

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

การดําเนินงาน

ครัง้ ที่ 1

กําหนดการ

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ PR

30 มีนาคม 2560

กาหนดวัน record date ผู้มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TF

30 มีนาคม 2560

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TF

31 มีนาคม 2560

ประชุมผู้ถือหุ้น TF และ PR

25 เมษายน 2560

การรั บ ซือ้ หุ้ น จากผู้ ถือ หุ้ น
(14 วัน)(1)

TF

และ PR ที่ คัด ค้ า นการควบบริ ษั ท

ระยะเวลาเจ้ าหนี ้คัดค้ านการควบบริ ษัท (2 เดือน)

26 เมษายน – 9
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม – กรกฎาคม
2560

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท TF และ PR เพื่อเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

คาดว่าจะเป็ นช่วง
เดือนสิงหาคม 2560

ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ รวมถึง ชื่อบริ ษัทใหม่ ทุนของบริ ษัท
ใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
กรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่ เป็ นต้ น)

คาดว่าจะเป็ นช่วง
เดือนตุลาคม 2560

การควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และบริ ษัทใหม่เริ่ มซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คาดว่าจะเป็ นช่วง
เดือนตุลาคม 2560

หมายเหตุ
(1) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์เป็ นผู้รับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านของทัง้ PR และ TF ในราคาที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครัง้
สุดท้ ายก่อนวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติให้ ควบบริษัท ซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 24 เมษายน 2560 หรือที่ราคา 211 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้น TF และที่
ราคา 61.25 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้น PR

โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในสารสนเทศการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเข้ า
ทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ของ SPI TF และ PR ที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ในเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก PR และ TF จะดาเนินการควบบริ ษัทเข้ าด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่ตามขันตอนของพระราชบั
้
ญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนันหากผู
้
้ ถือหุ้น PR ไม่ได้ ขายหุ้นของตนให้ กบั SPI
ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญทังหมดใน
้
PR โดย SPI ซึง่ ทาคาเสนอซื ้อในช่วงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 – วันที่ 26
กรกฎาคม 2560 หรื อไม่ได้ ขายหุ้นของตนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่ PR และ TF จะดาเนินการจดทะเบียนควบ
บริ ษัทต่อไป ผู้ถือหุ้นของ PR ดังกล่าวจะกลายเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่เมื่อ PR และ TF จดทะเบียนควบบริ ษัท
แล้ วเสร็ จ
13.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.4.2 (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นของ PB แสดงเจตนาขายหลักทรั พย์
ทัง้ หมด (ยกเว้ นผู้ถอื หุ้นที่แสดงเจตนาจะไม่ นําหุ้นที่ถอื อยู่มาเสนอขาย)
จากเดิม
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เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
1. ผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
1) บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)/1
2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)/1

จํานวน (หุ้น)

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจํานวนหุ้นที่
กับสิทธิออก
จําหน่ ายได้ แล้ ว เสียงทัง้ หมดของ
ทัง้ หมดของ PB
PB

118,728,337

26.38

26.38

63,846,237

14.19

14.19

2. ผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์/2
59.43
59.43
267,425,426
รวม
450,000,000
100.00
100.00
/1
หมายเหตุ: หลักทรัพย์ที่มาเสนอขายในการทาคาเสนอซื ้อทังหมดจะถู
้
กจัดสรรให้ แก่ SPI และ TF ในจานวนเท่ากัน
/2
SPI และ TF ได้ รับหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นบางส่วนใน PB กรุณาดูตามเอกสารแนบ 6
เพิ่มเติมเป็ น
ชื่อ – นามสกุล
1. ผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
1) บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)/1
2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)/1
2. ผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์/2
รวม

จํานวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจํานวนหุ้นที่
กับสิทธิออก
จําหน่ ายได้ แล้ ว เสียงทัง้ หมดของ
ทัง้ หมดของ PB
PB

118,72888,337

26.3842

26.3842

634,84006,237

14.1922

14.1922

267,42105,426
450,000,000

59.4336
100.00

59. 4336
100.00

หมายเหตุ: /1หลักทรัพย์ที่มาเสนอขายในการทาคาเสนอซื ้อทังหมดจะถู
้
กจัดสรรให้ แก่ SPI และ TF ในจานวนเท่ากัน
/2
SPI และ TF ได้ รับหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นบางส่วนใน PB กรุณาดูตามเอกสารแนบ 6

14.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ย่ นื คําเสนอซือ้ และที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการ
ทําคําเสนอซือ้
จากเดิม
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 (ภายหลังผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของกิจการ)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ
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เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

ครัง้ ที่ 1

ตําแหน่ ง

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อานวยการ

3. นายกาธร ตติยกวี

กรรมการ

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

6. นางมาลี ตังใจสนอง
้

กรรมการ

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการ

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการ

9. นายธวัช แก้ วพิทกั ษ์

กรรมการ

10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมการ

11. น.ส.สุวิมล กีรติพิบลู

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13. นางยุพา สุนทราภา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ย่ นแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมี การ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที เ่ กี ย่ วข้องและมี ผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้

เพิ่มเติมเป็ น
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 (ภายหลังผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของกิจการ)
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อานวยการ

3. นายกาธร ตติยกวี

กรรมการ

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

6. นางมาลี ตังใจสนอง
้

กรรมการ

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการ

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการ
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เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

ครัง้ ที่ 1

ตําแหน่ ง

9. นายธวัช แก้ วพิทกั ษ์

กรรมการ

10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมการ

11. น.ส.สุวิมล กีรติพิบลู

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13. นางยุพา สุนทราภา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ณ ปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที ่จะเปลี ่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซื ้อ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึ งปั จจัยต่างๆ เพือ่ ผลประโยชน์ ต่อ PB เป็ นหลัก เช่น แผนการดาเนิ นงาน แนวทาง
เชิ งกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติ บโตในอนาคต โดยหากมี การเปลี ่ยนแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะ
ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้

15.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
จากเดิม
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรื อการ
ดาเนินธุรกิจหลักของ PB อย่างมีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ
และยังคงมีความตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม
อย่า งไรก็ ต าม หากมี ความจ าเป็ นผู้ท าค าเสนอซื อ้ อาจปรั บ เปลี่ย นแผนธุ ร กิ จ ของ PB หรื อ ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรื อสภาวะทางธุรกิจของ PB หรื อการเปลี่ยนแปลงที่
จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจพิจารณาทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายการดาเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ าง
องค์กร บุคลากร โครงสร้ างทางการเงิน (รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ของ PB) เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับการดาเนินงานของ PB
หรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยั สาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PB
และได้ รับการอนุมตั ิอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผล
บังคับใช้ ในขณะนัน้
เพิ่มเติมเป็ น

หน้ า 37

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรื อการ
ดาเนินธุรกิจหลักของ PB อย่างมีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ
และยังคงมีความตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ น เช่น การปรับตัวขององค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้ องการ
ของผู้บริ โภค ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB เช่น สินค้ าหรื อบริ การ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และ
นโยบายการตลาด หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรื อสภาวะทาง
ธุรกิจของ PB หรื อการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ างองค์กร บุคลากร โครงสร้ างทางการเงิน (รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ของ PB)
เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะ
กระทบกับการดาเนินงานของ PBหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยั สาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PB
และได้ รับการอนุมตั ิอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผล
บังคับใช้ ในขณะนัน้

16.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.3 รายการระหว่ างกัน
จากเดิม
ปั จจุบนั กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการระหว่างกันตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการทารายการ
ระหว่างกันของ PB กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา
258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งนโยบายการทา
รายการระหว่างกันของ PB อย่างไรก็ดี นโยบายการทารายการระหว่างกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากกิจการไม่
ดารงสถานะการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่าการทารายการระหว่างกันทังในปั
้ จจุบนั และ
ในอนาคตจะเป็ นการทารายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)
และในการทารายการระหว่างกิจการกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และผู้ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มี
เงื่อนไขหรื อสิทธิ ประโยชน์พิเศษ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต.
และเพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ า รายการระหว่ า งกั น ต่ า งๆ ได้ ท าขึ น้ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ การท ารายการกั บ
บุคคลภายนอก
เพิ่มเติมเป็ น

หน้ า 38

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ก่อนการทาคาเสนอซื ้อ
ปั จจุบนั ที่ผ่านมากิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการระหว่างกันตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการทา
รายการระหว่างกันของ PB กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดย
รายการระหว่างกันที่ผา่ นมาของกิจการและผู้ทาคาเสนอซื ้อ มีรายละเอียดดังนี ้
บุคคล/นิติ
บุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ
สําหรับงวดสาม
สําหรับปี สิน้ สุด
เดือนสิน้ สุดวันที่
วันที่ 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2560

2559

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
PB
A, B, E, F
รายได้ เงินปั นผลรับ

รายละเอียด
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

19,891,272

- เงินปั นผลต่อ
หุ้นจานวน
ปกติตามที่ PB
ประกาศจ่าย

รายได้

815,000

- ดาเนินการ

งานสหกรุ๊ปแฟร์

ตามธุรกิจปกติ
ทางการค้ า
โดยมีเงื่อนไข
การค้ า
โดยทัว่ ไป

รายได้ อื่น

-

4,000 ดาเนินการ
ตามธุรกิจปกติ
ทางการค้ า
โดยมีเงื่อนไข
การค้ า
โดยทัว่ ไป

รวม

20,706,272

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
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4,000

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

PB

รายได้ จากการขาย

A, B, E, F

ครัง้ ที่ 1

มูลค่ ารายการ
สําหรับงวดสาม
สําหรับปี สิน้ สุด
เดือนสิน้ สุดวันที่
วันที่ 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2559
33,308

รายละเอียด
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

2560

- ดาเนินการ
ตามธุรกิจปกติ
ทางการค้ า
โดยมีเงื่อนไข
การค้ า
โดยทัว่ ไป

ค่าเช่ารับและรายได้

2,047,000.00

315,000 ดาเนินการ

อื่น

ตามธุรกิจปกติ
ทางการค้ า
โดยมีเงื่อนไข
การค้ า
โดยทัว่ ไป

เงินปั นผลรับ

66,234,375

- เงินปั นผลต่อ
หุ้นจานวน
ปกติตามที่ PB
ประกาศจ่าย

ค่านายหน้ าและ

31,618

- ดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยบริ หารอื่น

ตามธุรกิจปกติ
ทางการค้ า
โดยมีเงื่อนไข
การค้ า
โดยทัว่ ไป

รวม
หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ์
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน
C: บริษัทค ้าประกัน
E: บริษัทมีรายการซื ้อขายระหว่างกัน

68,346,301

B: บริษัทมีกรรมการร่วมกัน
D: บริษัทให้ ก้ ยู ืม
F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็ นญาติสนิทกรรมการ

ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อ
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315,000

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา
258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งนโยบายการทา
รายการระหว่างกันของ PB อย่างไรก็ดี นโยบายการทารายการระหว่างกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากกิจการไม่
ดารงสถานะการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่าการทารายการระหว่างกันทังในปั
้ จจุบนั และ
ในอนาคตจะเป็ นการทารายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)
และในการทารายการระหว่างกิจการกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และผู้ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มี
เงื่อนไขหรื อสิทธิ ประโยชน์พิเศษ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต.
และเพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ า รายการระหว่ า งกั น ต่ า งๆ ได้ ท าขึ น้ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ การท ารายการกั บ
บุคคลภายนอก
17.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 4 ข้ อ 1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย (นิติบุคคลต่ างประเทศ)
จากเดิม
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ให้ ใช้ สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง

เพิม่ เติมเป็ น
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ที่
แสดงเลขประจาตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ให้ ใช้ สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

18.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 4 ข้ อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้
จากเดิม
ราคาเสนอซื ้อ 58.58 บาท (ห้ าสิบแปดจุดห้ าแปดบาท) ต่อหุ้น เป็ นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PH และ
SPI ในการโอนและรับโอนกิ จการ โดยได้ มีการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล และราคา
ดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่อยูใ่ นช่วงราคายุติธรรมและเป็ นราคาสูงสุดที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหรื อบุ คคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ได้ ห้ ุนของกิ จการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อ นวันยื่นค าเสนอซือ้ ต่อสานักงานสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ 12/2554
เพิ่มเติมเป็ น
ราคาเสนอซื ้อ 58.58 บาท (ห้ าสิบแปดจุดห้ าแปดบาท) ต่อหุ้น เป็ นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PH และ
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้ มีการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น การคิดลด
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เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าของบริ ษัท ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
(Trading Multiples) และราคาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง และราคาดังกล่าวเป็ นมูล
ค่าที่อยูใ่ นช่วงราคายุติธรรมและเป็ นราคาสูงสุดที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ได้ ห้ นุ ของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคาเสนอซื ้อต่อสานักงานสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ 12/2554
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมได้ ใน ข้ อ 7 ของ
สารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงของ SPI (ฉบับแก้ ไข 2) ที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
19.

เพิ่มเติม เอกสารแนบ 6 รายชื่อผู้ถอื หลักทรัพย์ ท่ แี สดงเจตนาไม่ ขายหลักทรัพย์
จากเดิม
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด
21,000
0.005

ชื่อผู้ถอื หลักทรัพย์

จํานวน (หุ้น)

66 นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
เพิ่มเติมเป็ น

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด
21,000
0.005

ชื่อผู้ถอื หลักทรัพย์

จํานวน (หุ้น)

66 นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา บริ ษัท บุญวัฒนโชค จากัด
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