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 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

 
 
 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4) 
ครัง้ที่ 1 

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

อ้างถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน)  ลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 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 เมื่อวนัที่ 16 มิถนุายน 2560 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์ 
ภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้”) เป็นผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการนัน้ 

ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้ขอเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ ดงัมี
รายละเอียดตามเอกสารที่สง่มาพร้อมกนันี ้
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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก 

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซือ้ 

จากเดิม 

ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีผู้แสดงเจตนาต่อผู้ท าค าเสนอซือ้ที่จะไม่ขายหลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ
กิจการ ซึง่มีจ านวนหุ้นสามญัของกิจการรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน
ห้าพนัสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 
59.36 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ (ซึง่เป็นจ านวนที่รวมหุ้นของกิจการท่ีถือโดย PR จ านวน 168,817,500 
หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและช าระ
แล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 37.52 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ)  

เพิ่มเติมเป็น 

ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีผู้แสดงเจตนาต่อผู้ท าค าเสนอซือ้ที่จะไม่ขายหลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ
กิจการ ซึง่มีจ านวนหุ้นสามญัของกิจการรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน
ห้าพนัสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 
59.36 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ (ซึง่เป็นจ านวนที่รวมหุ้นของกิจการท่ีถือโดย PR จ านวน 168,817,500 
หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและช าระ
แล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 37.52 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ) ทัง้นี ้สามารถอ้างอิง
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 6 รายช่ือผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ใน PB 

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

จากเดิม 

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 ้ 

1. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จ านวน 3,000,000,000 บาท 

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,044,000,000 บาท 

3. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,043,000,000 บาท 
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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 ้ 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิตี แ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีจ านวนเงินรวม 
4,202,481,772 บาท  

2. วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PB จ านวน 
4,500,000,000 บาท 

3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล จ านวน 618,145,165 บาท 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนงัสอืรับรองแหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ได้พิจารณาข้อมลูด้านแหลง่เงินทนุทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของ PB ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการท าค า
เสนอซือ้ในครัง้นี ้

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 

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 ้ 

1. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จ านวน 3,000,000,000 บาท 
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2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,044,000,000 บาท 

3. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,043,000,000 บาท 

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 ้ 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีจ านวนเงินรวม 
4,202,481,772 บาท  

2. วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PB จ านวน 
4,500,000,000 บาท 

3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล จ านวน 618,145,165 บาท 

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
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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 ้

3. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 1 (3) รายชื่อกลุ่มผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

จากเดิม 

(3) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก 

(3.1) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ SPI ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

49,241,856 9.97 

3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 38,159,873 7.72 

4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - 
CLIENT ACCOUNT 

20,220,550 4.09 

5. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09 

6. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 18,835,100 3.81 

7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT 
A/C 

17,625,000 3.57 

8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,546,216 3.35 

9. บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78 

10. LION CORPORATION 10,000,000 2.02 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 286,127,187 57.92 



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

11. อื่นๆ 207,907,113 42.08 

รวม 494,034,300 100.00 

(3.2) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ TF ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

39,520,820 21.96 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 36,146,100 20.08 

3. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 12,353,000 6.86 

4. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 8,777,870 4.88 

5. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 5,131,350 2.85 

6. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  4,347,500 2.42 

7. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

3,661,000 2.03 

8. บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 3,559,700 1.98 

9. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 3,492,380 1.94 

10. นายสงวน ตติยกว ี 3,138,520 1.74 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 120,128,240 66.74 

11. อื่นๆ 59,871,760 33.26 

รวม 180,000,000 100.00 

เพิ่มเติมเป็น 

(3) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก 

 (3.1) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ SPI ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51 



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

49,241,856 9.97 

3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 38,159,873 7.72 

4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - 
CLIENT ACCOUNT 

20,220,550 4.09 

5. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09 

6. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 18,835,100 3.81 

7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT 
A/C 

17,625,000 3.57 

8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,546,216 3.35 

9. บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78 

10. LION CORPORATION 10,000,000 2.02 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 286,127,187 57.92 

11. อื่นๆ 207,907,113 42.08 

รวม 494,034,300 100.00 

 (3.2) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ TF ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

39,520,820 21.96 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 36,146,100 20.08 

3. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 12,353,000 6.86 

4. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 8,777,870 4.88 

5. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 5,131,350 2.85 

6. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  4,347,500 2.42 

7. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

3,661,000 2.03 

8. บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 3,559,700 1.98 



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

9. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 3,492,380 1.94 

10. นายสงวน ตติยกว ี 3,138,520 1.74 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 120,128,240 66.74 

11. อื่นๆ 59,871,760 33.26 

รวม 180,000,000 100.00 

(3.3) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท โชควฒันา จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 890,000 12.71 

2. นาย ณรงค์ โชควฒันา 885,000 12.64 

3. นาย บญุปกรณ์ โชควฒันา 875,000 12.50 

4. นาย บญุเกียรติ โชควฒันา 485,000 6.93 

5. นาง กิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร 400,000 5.71 

6. บริษัท สหสนิ จ ากดั 400,000 5.71 

7. นาย ชยัลดล โชควฒันา 295,000 4.21 

8. นาง ชยัลดา ตนัตเิวชกลุ 295,000 4.21 

9. นาย บญุชยั โชควฒันา 295,000 4.21 

10. นาย ฐิติภมูิ โชควฒันา 200,000 2.86 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 5,020,000 71.71 

11. อื่นๆ 1,980,000 42.08 

รวม 7,000,000 100.00 

(3.4) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 
2559 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย ณรงค์ โชควฒันา 200,000 14.29 

2. นาย บญุปกรณ์ โชควฒันา 200,000 14.29 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

3. นาง กิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร 100,000 7.14 

4. บริษัท สหสนิ จ ากดั 100,000 7.14 

5. นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 100,000 7.14 

6. นาย ชยัลดล โชควฒันา 70,000 5.00 

7. นาง ชยัลดา ตนัติเวชกลุ 70,000 5.00 

8. นาย บญุชยั โชควฒันา 60,000 4.29 

9. นาย ฐิติภมู ิโชควฒันา 40,000 2.86 

10. น.ส. ทิวาลกัษณ์ โชควฒันา 40,000 2.86 

11. นางสาว ธนินธร โชควฒันา 40,000 2.86 

12. นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 40,000 2.86 

13. นาง ธีรดา อ าพนัวงษ์ 40,000 2.86 

14. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 40,000 2.86 

15. นาย บณุย์เอก โชควฒันา 40,000 2.86 

16. นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 40,000 2.86 

17. นาง ประวรา เอครพานิช 40,000 2.86 

18. นาย พิศณ ุโชควฒันา 40,000 2.86 

19 นาย พีรนาถ โชควฒันา 40,000 2.86 

20. นาย เวทิต โชควฒันา 40,000 2.86 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 1,380,000 98.57 

21. อื่นๆ 20,000 1.43 

รวม 1,400,000 100.00 

(3.5) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหสนิ จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 1,430,000 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  



เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

รวม 3,230,000 100.00 

(3.6) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,196,000 99.67  

2. นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

3. นางสาว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

4. นาง อรทยั ทองมีอาคม 1,000 0.08  

5. นาง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

รวม 1,200,000 100.00 

(3.7) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สนิภราดร จ ากดั 43,150 47.94 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 17,644 19.60 

3. บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 11,250 12.50 

4. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

8,100 9.00 

5. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 3,006 3.34 

6. บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 3,000 3.33 

7. บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั 1,800 2.00 

8. นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 1,000 1.11 

9. บริษัท บี เอส ที อาร์ สีศ่นูย์แปด จ ากดั 750 0.83 

10. นาย บญุเกียรติ โชควฒันา 150 0.17 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 89,850 99.83 

11. อื่นๆ 150 0.17 

รวม 90,000 100.00 
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(3.8) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สนิภราดร จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 81,562,322 30.00 

2. นาย บญุเกียรติ โชควฒันา 49,241,856 20.00 

3. นาย ณรงค์ โชควฒันา 38,159,873 10.00 

4. นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 20,220,550 10.00 

5. นาย ส าเริง มนญูผล 20,195,960 10.00 

6. นาง นิสา จินดาสมบตัเิจริญ 18,835,100 6.67 

7. นาง ดรุณี สนุทรธ ารง 17,625,000 5.00 

8. นางสาว สณัห์ศศิ วงศ์เจริญวิทยา 16,546,216 5.00 

9. นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 13,740,310 3.33 

รวม 600,000 100.00% 

(3.9) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 31,996 79.99 

2. นาย ฐิติภมูิ โชควฒันา 2,000 5.00 

3. น.ส. ธนินธร โชควฒันา 2,000 5.00 

4. นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 2,000 5.00 

5. นาง ธีรดา อ าพนัวงษ์ 2,000 5.00 

6. นาง พชัรี สงัข์รังสรรค์ 2 0.01 

7. นาย ส าเริง มนญูผล 2 0.01 

รวม 40,000 100.00 

(3.10) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 
เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

4,000,000 40.00 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 2,000,000 20.00 

3. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

1,990,000 19.90 

4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 890,000 8.90 

5. บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 440,000 4.40 

6. 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 
จ ากดั 

440,000 4.40 

7. บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 240,000 2.40 

รวม 10,000,000 100.00 

(3.11) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

3,000,000 25.00 

2. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

2,347,200 19.56 

3. บริษัท วิทยาสทิธ์ิ จ ากดั 1,418,300 11.82 

4. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 1,180,000 9.83 

5. นาย บญุเกียรติ โชควฒันา 669,600 5.58 

6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 600,000 5.00 

7. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 360,000 3.00 

8. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 220,000 1.83 

9. นาย มาซาโอะ คาวาอ ิ 200,000 1.67 

10. นาง ทิพาภรณ์ โชควฒันา 140,000 1.17 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 10,135,100 0.84 

11. อื่นๆ 1,864,900 0.16 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

รวม 12,000,000 100.00 

(3.12) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท วทิยาสทิธ์ิ จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย บญุเกียรติ โชควฒันา 30,000 15.00 

2. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 30,000 15.00 

3. นาง ทิพาภรณ์ โชควฒันา 20,000 10.00 

4. นาย ธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 20,000 10.00 

5. นาย วฒันเกียรติ จิรสทิธิธ ารง 20,000 10.00 

6. นาง สมจิตต์ เอ่ียมกิจสมัฤทธ์ิ 20,000 10.00 

7. นาง แก้วตา องค์สรณะคม 15,000 7.50 

8. นาง จิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 15,000 7.50 

9. นาง แสงทอง ชยัสริิโรจน์ 15,000 7.50 

10. นาง อมรา ตระการกลุพนัธ์ 15,000 7.50 

รวม 200,000 100.00 

(3.13) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 
เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

112,582 28.15 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 57,466 14.37 

3. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

36,468 9.12 

4. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 25,688 6.42 

5. นาย เยียกกวย แซล่ี ้ 16,650 4.16 

6. นางสาว สรุางค์ เกรียงปรารถนา 8,824 2.21 
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 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

7. นาง สรีุย์ โอโนะ 8,624 2.16 

8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 8,072 2.02 

9. นาย อศัวิน ก้องวฒันา 7,874 1.97 

10. นาย อคัรเดช ก้องวฒันา 7,872 1.97 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 290,120 72.53 

11. อื่นๆ 109,880 27.47 

รวม 400,000 100.00 

(3.14) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท บี เอส ที อาร์ สีศ่นูย์แปด จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 
เมษายน 2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นาย ฐิติภมูิ โชควฒันา 450,000 37.50 

2. นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 450,000 37.50 

3. นางสาว ธนินธร โชควฒันา 100,000 8.33 

4. นาง ธีรดา อ าพนัวงษ์ 100,000 8.33 

5. นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 100,000 8.33 

รวม 1,200,000 100.00 

(3.15) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 1,769,300 99.96 

2. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 300 0.02 

3. นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

4. นางสาว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

5. นาง อรทยั ทองมีอาคม 100 0.01 

6. นาง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

รวม 1,770,000 100.00 
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(3.16) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 
2560 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 268,181 44.70 

2. บริษัท ยนูีแชมป์ จ ากดั 254,612 42.44 

3. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 9,277 1.55 

4. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 8,271 1.38 

5. บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ากดั 7,754 1.29 

6. นาย ชวลติ ลิม่อติบลูย์ 3,360 0.56 

7. บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั 3,110 0.52 

8. นาง อรทยั ทองมีอาคม 2,920 0.49 

9. นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,749 0.46 

10. นางสาว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,664 0.44 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 562,898 93.82 

11. อื่นๆ 22,023 22,023 

รวม 584,921 584,921 

(3.17) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีแชมป์ จ ากดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 ชื่อ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 299,300 99.77 

2. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 300 0.10 

3. นาง พนิดา พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

4. นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

5. นาง อรทยั ทองมีอาคม 100 0.03 

6. นาง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

รวม 300,000 100.00 

4. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 1 (4) รายชื่อคณะกรรมการ 

จากเดิม 
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(4.2) รายช่ือคณะกรรมการของ TF ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา/1 ประธานกรรมการ 

2. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์/1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ 

3. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ/1 รองประธานกรรมการ 

4. นายสชุยั รัตนเจียเจริญ/1 รองประธานกรรมการ 

5. นายพจน์ พะเนยีงเวทย์/1 กรรมการผู้อ านวยการ 

6. นายก าธร ตติยกวี/1 กรรมการ 

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั/1 กรรมการ 

8. นายบญุชยั โชควฒันา/1 กรรมการ 

9. นายเวทิต โชควฒันา/1 กรรมการ 

10. น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์/1 กรรมการ 

11. นางกลุภทัรา สโิรดม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

12. ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

13. นายชยัวธั มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

14. นายวิสฐิ จะวะสติ กรรมการอิสระ 

15. นายสาโรช ชยาวิวฒัน์กลุ กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ /1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

เพิ่มเติมเป็น 

(4.2) รายช่ือคณะกรรมการของ TF ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 11 พฤษภาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

16. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา/1 ประธานกรรมการ 

17. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์/1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ 

18. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ/1 รองประธานกรรมการ 

19. นายสชุยั รัตนเจียเจริญ/1 รองประธานกรรมการ 

20. นายพจน์ พะเนยีงเวทย์/1 กรรมการผู้อ านวยการ 

21. นายก าธร ตติยกวี/1 กรรมการ 

22. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั/1 กรรมการ 

23. นายบญุชยั โชควฒันา/1 กรรมการ 

24. นายเวทิต โชควฒันา/1 กรรมการ 
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ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

25. น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์/1 กรรมการ 

26. นางกลุภทัรา สโิรดม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

27. ทา่นผู้หญิงองักาบ บณุยษัฐิติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

28. นายชยัวธั มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

29. นายวิสฐิ จะวะสติ กรรมการอิสระ 

30. นายสาโรช ชยาวิวฒัน์กลุ กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ /1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

5. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 1 (6) ภาระผูกพันที่มีนัยสาํคัญ 

จากเดิม 

(6.1) บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

SPI มีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วส าหรับปี
บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

- วงเงินค า้ประกนัท่ีท ากบัธนาคาร สถาบนัการเงินและบริษัทตา่งๆ ให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 311.9 
ล้านบาท มียอดใช้ไป จ านวน 156.9 ล้านบาท  

- การค า้ประกนัรับจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าและไอน า้ในโครงการสวนอตุสาหกรรมฯ ศรีราชารวมจ านวน 201.5 
ล้านบาท และ 30.4 ล้านบาท ตามล าดบั 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 56.5 ล้านบาท และภาระหนีส้นิจากการค า้ประกนัจ านวน 4.6 ล้าน
บาท 

- วงเงินส าหรับการใช้จา่ยเงินตราตา่งประเทศกบัธนาคารพาณิชย์ จ านวน 13.0 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 (6.2) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน)  

TF มีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วส าหรับปี
บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 657.7 ล้านบาท  
- การค า้ประกนัโดยธนาคารในนาม TF และบริษัทยอ่ยจ านวน 119 ล้านบาท  
- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเชา่ด าเนินงานจ านวน 11 ล้านบาท 
เพิ่มเติมเป็น 

(6.1) บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

SPI มีภาระผกูพนัท่ีมีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซึง่แสดงไว้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้
เสยีที่สอบทานแล้วส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงันี ้
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– วงเงินค า้ประกนัที่ท ากบัธนาคาร สถาบนัการเงินและบริษัทต่างๆ ให้กบักิจการที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 463.4 
ล้านบาท มียอดใช้ไป จ านวน 327.2 ล้านบาท  

– การค า้ประกันรับจากผู้ ใช้กระแสไฟฟ้าและไอน า้ในโครงการสวนอุตสาหกรรมฯ ศรีราชารวมจ านวน 201.9 
ล้านบาท และ 32.0 ล้านบาท ตามล าดบั 

– ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 57.7 ล้านบาท 

– วงเงินส าหรับการใช้จ่ายเงินตราตา่งประเทศกบัธนาคารพาณิชย์ จ านวน 13.0 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

SPI มีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่แสดงเงินลงทนุตามวิธี
สว่นได้เสยีที่ตรวจสอบแล้วส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

- วงเงินค า้ประกนัท่ีท ากบัธนาคาร สถาบนัการเงินและบริษัทตา่งๆ ให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 311.9 
ล้านบาท มียอดใช้ไป จ านวน 156.9 ล้านบาท  

- การค า้ประกนัรับจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าและไอน า้ในโครงการสวนอตุสาหกรรมฯ ศรีราชารวมจ านวน 201.5 
ล้านบาท และ 30.4 ล้านบาท ตามล าดบั 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 56.5 ล้านบาท และภาระหนีส้นิจากการค า้ประกนัจ านวน 4.6 ล้าน
บาท 

- วงเงินส าหรับการใช้จา่ยเงินตราตา่งประเทศกับธนาคารพาณิชย์ จ านวน 13.0 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 (6.2) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน)  

TF มีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมท่่ีสอบทานแล้วส าหรับงวด
สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงันี ้

- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 685.0 ล้านบาท  
- การค า้ประกนัโดยธนาคารในนาม TF และบริษัทยอ่ยจ านวน 103 ล้านบาท  
- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเชา่ด าเนินงานจ านวน 16 ล้านบาท 

TF มีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วส าหรับปี
บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 657.7 ล้านบาท  
- การค า้ประกนัโดยธนาคารในนาม TF และบริษัทยอ่ยจ านวน 119 ล้านบาท  
- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเชา่ด าเนินงานจ านวน 11 ล้านบาท 

 
6. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ ผู้ทําคําเสนอซือ้ 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทําขึน้ก่อนการยื่นคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี ้ไม่ว่าการทําสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

จะเป็นการทาํเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ในคาํเสนอซือ้หรือไม่ก็ตาม 

จากเดิม 
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ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนและรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH ภายใต้สญัญาโอนและรับโอนกิจการเสร็จสมบรูณ์ SPI จะ

มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ  4 สว่นที่ 1 ข้างต้น เพื่อ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลงัการได้หุ้นสามญัในกิจการมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH จนมี

สดัส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender 

Offer) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 

เพิ่มเติมเป็น 

ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนและรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH ภายใต้สญัญาโอนและรับโอนกิจการเสร็จสมบรูณ์ SPI จะ

มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ  4 สว่นที่ 1 ข้างต้น เพื่อ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลงัการได้หุ้ นสามญัในกิจการมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH จนมี

สดัส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender 

Offer) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ซึง่ปัจจบุนั SPI ได้ท าตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาโอนและ

รับโอนกิจการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ณ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 SPI ได้ท าการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH โดยเสร็จ

สมบรูณ์แล้ว 

7. 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 
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(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 

(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 
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(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 

(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 
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(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 

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 

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 
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(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 

(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 
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(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 

(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 
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(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 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 
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 รายชื่อ บุคคลตามมาตรา 258 
15 นายพจน์ พะเนยีงเวทย์  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 
16 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ  คูส่มรส 

ทีม่า: SPI, TF และ PB 
 

8. 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 

เพิ่มเติมเป็น 

(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 
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(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 

9. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.4 (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน 

จากเดิม 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

หน่วย: บาท 
สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ความสัมพนัธ์ 
2557 2558 2559 

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั 
(มหาชน)        825,000        815,000        815,000              A, B, E, F 

หมายเหต ุ: ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกนั               B: บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 
C: บริษัทค า้ประกนั                                                  D: บริษัทให้กู้ยืม 
E: บริษัทมีรายการซือ้ขายระหวา่งกนั                         F: ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาตสินิทกรรมการ 

เพิ่มเติมเป็น 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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หน่วย: บาท 
สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ความสัมพนัธ์ 
2557 2558 2559 

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

       825,0003 
14,761,560 

       815,000 
17,032,088 

815,000 
20,706,272              A, B, E, F 

หมายเหต ุ: ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกนั               B: บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 
C: บริษัทค า้ประกนั                                                  D: บริษัทให้กู้ยืม 
E: บริษัทมีรายการซือ้ขายระหวา่งกนั                         F: ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาตสินิทกรรมการ 

ภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH SPI ได้รับโอนสญัญาเช่าระยะยาวยานพาหนะและเคร่ืองจกัร ซึ่ง PB 
เป็นหนึง่ในคูส่ญัญาในสญัญาดงักลา่ว สง่ผลให้ SPI และ PB มีสญัญาเช่าระยะยาวระหว่างกนัทัง้สิน้ 67 สญัญา 
คิดเป็นมลูคา่ ณ วนัโอนกิจการ หรือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 ประมาณ 70.0 ล้านบาท 

โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 3 ข้อ 2.3 รายการระหวา่งกนั 

10. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

จากเดิม 

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 ้ 

1. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จ านวน 3,000,000,000 บาท 

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,044,000,000 บาท 

3. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,043,000,000 บาท 

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 ้ 

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีจ านวนเงินรวม 
4,202,481,772 บาท  

2. วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PB จ านวน 
4,500,000,000 บาท 
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3. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล จ านวน 618,145,165 บาท 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนงัสอืรับรองแหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ได้พิจารณาข้อมลูด้านแหลง่เงินทนุทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของ PB ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการท าค า
เสนอซือ้ในครัง้นี ้

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 

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 ้ 

4. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จ านวน 3,000,000,000 บาท 

5. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,044,000,000 บาท 

6. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,043,000,000 บาท 

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 
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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 ้ 

4. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิตี แ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีจ านวนเงินรวม 
4,202,481,772 บาท  

5. วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PB จ านวน 
4,500,000,000 บาท 

6. หลกัทรัพย์เผ่ือขายในกองทนุสว่นบคุคล จ านวน 618,145,165 บาท 

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 ตราสารหนีซ้ึง่เป็นการลงทุนท่ีมีความผนัผวนต ่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
เบกิใช้วงเงิน ก าหนดการใช้วงเงิน และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความ
มัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินการตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้ ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้จึงมีความเห็นวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้
มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้
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11. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ 

จากเดิม 

SPI และ TF ไมม่ีแผนท่ีจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซือ้และหุ้นที่จะรับซือ้จากการ
ท าค าเสนอซือ้ครัง้นีใ้ห้แกบ่คุคลใด ๆ ในจ านวนที่มีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
ท าค าเสนอซือ้ เนื่องจากการถือหุ้นใน PB ของ SPI ถือเป็นสว่นหนึง่ในการลงทนุในธุรกิจอาหารในเครือสหพฒัน์ซึ่ง
มีความผนัผวนคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัธุรกิจอื่นๆ ท่ี SPI เข้าลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั เช่น ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง และธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นต้น และส าหรับ TF การถือหุ้นใน PB จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ไปในอนาคต เนื่องจาก PB เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเบเกอร่ี เว้นแต่ ในกรณีที่
ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจขายหรือโอนหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือบคุคลตาม
มาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่
ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะได้มีการพิจารณาระดับการลงทุนและการถือหุ้นใน PB ควบคู่ไปกับแผนการด าเนินงาน 
การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยทุธ์ ความต้องการใช้เงินทนุ และสภาพคลอ่งของ PB อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจ
ว่า PB จะมีความสามารถในการแข่งขนั ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทัง้ยงัมีเงินทุน และสภาพคล่อง
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานและขยายกิจการตอ่ไป 

เพิ่มเติมเป็น 

SPI และ TF ไมม่ีแผนท่ีจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซือ้และหุ้นที่จะรับซือ้จากการ
ท าค าเสนอซือ้ครัง้นีใ้ห้แกบ่คุคลใด ๆ ในจ านวนที่มีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
ท าค าเสนอซือ้ เนื่องจากการถือหุ้นใน PB ของ SPI ถือเป็นสว่นหนึง่ในการลงทนุในธุรกิจอาหารในเครือสหพฒัน์ซึ่ง
มีความผนัผวนคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัธุรกิจอื่นๆ ท่ี SPI เข้าลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั เช่น ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง และธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นต้น และส าหรับ TF การถือหุ้นใน PB จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ไปในอนาคต เนื่องจาก PB เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเบเกอร่ี เว้นแต่ ในกรณีที่
ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจขายหรือโอนหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือบคุคลตาม
มาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่
ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มี
แผนการท่ีจะท าการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและแจ้งข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก่อนการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้รวมทัง้ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงระดบัการลงทนุและการถือหุ้นใน 
PB อยา่งมีนยัยะส าคญั โดยการด าเนินการตา่งๆ จะค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ PB เป็นหลกั 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะได้มีการพิจารณาระดบัการลงทุนและการถือหุ้นใน PB ควบคู่ไปกับแผนการด าเนินงาน 
การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยทุธ์ ความต้องการใช้เงินทนุ และสภาพคลอ่งของ PB อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจ
ว่า PB จะมีความสามารถในการแข่งขนั ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทัง้ยงัมีเงินทุน และสภาพคล่อง
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานและขยายกิจการตอ่ไป  
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12. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 ข้อมูลจาํเป็นอื่น 

จากเดิม 

นอกจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นใน PB แล้ว SPI จะต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน PR อนัเป็นผลจากการรับ
โอนกิจการทัง้หมดจาก PH เนื่องจากภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH แล้วเสร็จนัน้ SPI จะมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.01 เป็นร้อยละ 35.76 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR ซึง่เป็นการได้หุ้น
ในกิจการโดยตรงที่เพิ่มขึน้จนข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ 
ทจ. 12/2554 โดยในกรณีที่ผลของการที่ SPI ท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน PR ท าให้ SPI ได้มาซึ่งหุ้นใน PR 
เพิ่มขึน้จนถึงสดัสว่นตัง้แตร้่อยละ 50.00 ขึน้ไปของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR กรณีดงักลา่วจะถือวา่ SPI เข้ามามี
อ านาจควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัใน PR ซึง่เป็นนิติบคุคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นใน PB ในสดัสว่นร้อยละ 37.52 ของสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดใน PB อยูก่่อนแล้ว ตามหลกัการครอบง ากิจการผา่นนิติบคุคลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ประกาศ 
ทจ. 12/2554 ซึง่มีผลท าให้ SPI ต้องนบัรวมจ านวนหุ้นสามญัใน PB ที ่SPI ถืออยูแ่ละจ านวนหุ้นสามญัใน PB ที่ถือ
โดย PR (ในฐานะนิติบคุคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ว) เพื่อพิจารณาหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ PB ตามหลกัการครอบง ากิจการผ่านนิติบคุคลอื่น (Chain Principle) หากมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้ SPI 
จะมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB อีกครัง้หนึ่งตามหลกัการครอบง ากิจการผ่านนิติบคุคลอื่น 
(Chain Principle) ภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงักลา่วนี ้เป็นกรณีที่ SPI ได้รับการผ่อนผนั
หน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB อีกครัง้ตามหลกัการครอบง ากิจการผ่านนิติบคุคลอื่น (Chain 
Principle) จากคณะอนกุรรมการวินิจฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้ SPI จะไมท่ าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB อีกตามหลกัการครอบง า
กิจการผา่นนิติบคุคลอื่น (Chain Principle) 

นอกจากนี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ PB ครัง้นี ้TF ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ท าค าเสนอซือ้ และ PR 
จะด าเนินการควบบริษัทเข้าด้วยกันเกิดเป็นบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ตามขัน้ตอนของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทใหม่จะได้ไปทัง้ทรัพย์สิน หนี ้สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของ TF และ PR ทัง้หมดโดยผลของกฎหมาย ซึง่รวมถึงหุ้นใน PB ในจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 46.90 แต่
ไมเ่กินร้อยละ 62.66 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PB ที ่TF และ PR เคยถืออยูท่ัง้หมดก่อนการจดทะเบียน
ควบบริษัท ซึ่งท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน PB โดยบริษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ 
PB ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงักลา่วนี ้เป็นกรณีที่บริษัทใหม่ได้รับการผ่อน
ผนัหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB จากคณะอนกุรรมการวินิจฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้ เมื่อด าเนินการควบบริษัท
แล้วเสร็จ บริษัทใหมจ่ะไมท่ าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB อีก 

ด้วยเหตดุงัที่กลา่วมานี ้หากผู้ ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลงัจากที่ได้มีโอกาสเห็นข้อมลู
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องแล้วทัง้หมด ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นของ PB ผู้ ถือหุ้นของ PB จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ในการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB ในครัง้นี ้นอกจากนี ้ราคาที่จะใช้ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัใน PB ในครัง้นี ้
เป็นราคาที่ SPI ได้หุ้นใน PB มาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH ซึง่เป็นราคาสงูสดุที่ SPI ได้หุ้นสามญัใน PB 
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มาในระหวา่งระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัที่ SPI และ TF ยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 

เพิ่มเติมเป็น 

นอกจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นใน PB แล้ว SPI จะต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน PR อนัเป็นผลจากการรับ
โอนกิจการทัง้หมดจาก PH เนื่องจากภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH แล้วเสร็จนัน้ SPI จะมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.01 เป็นร้อยละ 35.76 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR ซึง่เป็นการได้หุ้น
ในกิจการโดยตรงที่เพิ่มขึน้จนข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ 
ทจ. 12/2554 โดยในกรณีที่ผลของการที่ SPI ท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน PR ท าให้ SPI ได้มาซึ่งหุ้นใน PR 
เพิ่มขึน้จนถึงสดัสว่นตัง้แตร้่อยละ 50.00 ขึน้ไปของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน PR กรณีดงักลา่วจะถือวา่ SPI เข้ามามี
อ านาจควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัใน PR ซึง่เป็นนิติบคุคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นใน PB ในสดัสว่นร้อยละ 37.52 ของสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดใน PB อยูก่่อนแล้ว ตามหลกัการครอบง ากิจการผา่นนิติบคุคลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ประกาศ 
ทจ. 12/2554 ซึง่มีผลท าให้ SPI ต้องนบัรวมจ านวนหุ้นสามญัใน PB ที ่SPI ถืออยูแ่ละจ านวนหุ้นสามญัใน PB ที่ถือ
โดย PR (ในฐานะนิติบคุคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ว) เพื่อพิจารณาหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ PB ตามหลกัการครอบง ากิจการผ่านนิติบคุคลอื่น (Chain Principle) หากมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้ SPI 
จะมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB อีกครัง้หนึ่งตามหลกัการครอบง ากิจการผ่านนิติบคุคลอื่น 
(Chain Principle) ภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงักลา่วนี ้เป็นกรณีที่ SPI ได้รับการผ่อนผนั
หน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB อีกครัง้ตามหลกัการครอบง ากิจการผ่านนิติบคุคลอื่น (Chain 
Principle) จากคณะอนกุรรมการวินิจฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยภายใต้การผ่อนผนั SPI มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องต่อผู้ ถือหุ้น เช่น 
รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างตัง้แต่ต้นจนถึงการปรับโครงสร้างในกลุ่มอาหาร รวมถึงระยะเวลาในการ
ด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ซึ่ง SPI ได้ท าการเปิดเผยข้อมลูทกุอย่างครบถ้วนตามรายละเอียดในหนงัสือผ่อนผนั
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วมีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือนนบัตัง้แตว่นัที่ 13 มีนาคม 2560 และหาก
พ้นระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่การผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ทัง้หมดที่ได้รับสิน้สดุลง ในการนี ้SPI ต้องรายงานการ
ได้มาซึง่หุ้นตามที่ได้รับผอ่นผนัตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. โดยใช้แบบ 246-2 ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีได้มาซึ่งหุ้น
ดงักลา่ว ดงันัน้ SPI จะไมท่ าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB อีกตามหลกัการครอบง ากิจการผา่นนิติบคุคลอื่น 
(Chain Principle)  

นอกจากนี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ PB ครัง้นี ้TF ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ท าค าเสนอซือ้ และ PR 
จะด าเนินการควบบริษัทเข้าด้วยกันเกิดเป็นบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ตามขัน้ตอนของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทใหม่จะได้ไปทัง้ทรัพย์สิน หนี ้สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของ TF และ PR ทัง้หมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PB ที่ TF และ PR เคยถืออยู่ทัง้หมดก่อน
การจดทะเบียนควบบริษัท ซึง่รวมเป็นในจ านวนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 436.90 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน PB 
(กรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมถึง PR ตอบรับค าเสนอซือ้) แตไ่มเ่กินร้อยละ 62.66 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ใน PB (กรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ยกเว้น PR ตอบรับค าเสนอซือ้) ที ่TF และ PR เคยถืออยูท่ัง้หมดก่อนการจดทะเบียน
ควบบริษัท ซึ่งท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน PB โดยบริษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ 
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PB ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดงักลา่วนี ้เป็นกรณีที่บริษัทใหม่ได้รับการผ่อน
ผนัหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PB จากคณะอนกุรรมการวินิจฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยภายใต้การผอ่นผนั TF และ PR 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องต่อผู้ ถือหุ้น เช่น รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างตัง้แต่ต้น จนถึงการปรับ
โครงสร้างในกลุม่อาหาร รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินการในขัน้ตอนต่าง  ๆ ซึ่ง TF และ PR ได้ท าการเปิดเผย
ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนตามรายละเอียดในหนังสือผ่อนผันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้การผ่อนผันดังกล่าวมีผล
นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ ถือหุ้น TF หรือ PR บริษัทใดซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ลงมติให้ควบกนัเป็นรายหลงัสดุซึ่งต้องกระท า
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560  โดยบริษัทใหมต้่องได้หุ้น PB ตามที่ได้รับผ่อนผนัภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัดงักลา่ว 
หากพ้นระยะเวลาดงักลา่วให้ถือว่าการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ทัง้หมดที่ได้รับสิน้สดุลง ในการนีบ้ริษัทใหม่ต้อง
รายงานการได้มาซึ่งหุ้นตามที่ได้รับผ่อนผนัต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยใช้แบบ 246-2 ภายใน 3 วนัท าการถัดจาก
วนัที่ได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว ดงันัน้ เมื่อด าเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะไม่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดใน PB อีก 

ด้วยเหตดุงัที่กลา่วมานี ้หากผู้ ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลงัจากที่ได้มีโอกาสเห็นข้อมลู
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องแล้วทัง้หมด ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นของ PB ผู้ ถือหุ้นของ PB จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ในการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB ในครัง้นี ้หรือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ราคาที่จะใช้ในการท าค า
เสนอซือ้หุ้นสามญัใน PB ในครัง้นี ้เป็นราคาที่ SPI ได้หุ้นใน PB มาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH ซึ่งเป็น
ราคาสงูสดุที่ SPI ได้หุ้นสามญัใน PB มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัที่ SPI และ TF ยื่นค าเสนอซือ้ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานและระยะเวลาในการเข้าทาํธุรกรรมโดยสังเขปของ SPI, TF และ PR 

การดาํเนินงาน กาํหนดการ 

การดาํเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทัง้หมด (EBT) 

ก าหนดวนั record date ผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ SPI 30 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ SPI 31 มีนาคม 2560 

ประชมุผู้ ถือหุ้น SPI 25 เมษายน 2560 

SPI รับโอนกิจการและช าระคา่ตอบแทนแก่ PH 8 มิถนุายน 2560 

SPI ทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ PR (25 วันทาํการ) 21 มิถุนายน 2560 - 26 
กรกฎาคม 2560 

SPI ร่วมกับ TF ทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ PB (25 วันทาํการ) 21 มิถุนายน 2560 - 26 
กรกฎาคม 2560 

การดาํเนินการเกี่ยวกับการควบบริษัทของ TF และ PR 

ก าหนดวนั record date ผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ PR 29 มีนาคม 2560 
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การดาํเนินงาน กาํหนดการ 

ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ PR 30 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนั record date ผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ TF 30 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TF 31 มีนาคม 2560 

ประชมุผู้ ถือหุ้น TF และ PR 25 เมษายน 2560 

การรับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้น TF และ PR ที่คัดค้านการควบบริษัท  
(14 วัน)(1) 

26 เมษายน – 9 
พฤษภาคม 2560 

ระยะเวลาเจ้าหนีค้ดัค้านการควบบริษัท (2 เดือน) พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2560 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท TF และ PR เพื่อเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม คาดวา่จะเป็นช่วง 
เดือนสงิหาคม 2560 

ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม (เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถึง ช่ือบริษัทใหม่ ทนุของบริษัท
ใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วตัถุประสงค์ หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคับ 
กรรมการ และผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม ่เป็นต้น) 

คาดวา่จะเป็นช่วง 
เดือนตลุาคม 2560 

การควบบริษัทแล้วเสร็จ จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ และบริษัทใหม่เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

คาดวา่จะเป็นช่วง 
เดือนตลุาคม 2560 

หมายเหต ุ
(1) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์เป็นผู้ รับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านของทัง้ PR และ TF ในราคาที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้

สดุท้ายก่อนวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท ซึง่ได้แก่วนัที่ 24 เมษายน 2560 หรือที่ราคา 211 บาทตอ่หุ้น  ส าหรับหุ้น TF และที่
ราคา 61.25 บาทตอ่หุ้น ส าหรับหุ้น PR 

โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศการเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาในการเข้า
ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้อง ของ SPI TF และ PR ที่ได้เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 ในเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  

ทัง้นี ้เนื่องจาก PR และ TF จะด าเนินการควบบริษัทเข้าด้วยกนัเกิดเป็นบริษัทใหมต่ามขัน้ตอนของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันัน้หากผู้ ถือหุ้น PR ไม่ได้ขายหุ้นของตนให้กบั SPI 
ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน PR โดย SPI ซึง่ท าค าเสนอซือ้ในช่วงวนัที่ 21 มิถนุายน 2560 – วนัที่ 26 
กรกฎาคม 2560 หรือไม่ได้ขายหุ้นของตนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนที่ PR และ TF จะด าเนินการจดทะเบียนควบ
บริษัทต่อไป ผู้ ถือหุ้นของ PR ดงักลา่วจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม่เมื่อ PR และ TF จดทะเบียนควบบริษัท
แล้วเสร็จ 

13. เพิ่มเติม ส่วนที่  3 ข้อ 1.4.2 (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีที่ ผู้ถือหุ้นของ PB แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ทัง้หมด (ยกเว้นผู้ถอืหุ้นที่แสดงเจตนาจะไม่นําหุ้นที่ถอือยู่มาเสนอขาย) 

จากเดิม 

http://www.set.or.th/
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ชื่อ – นามสกุล จาํนวน (หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ PB 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสทิธิออก

เสียงทัง้หมดของ 
PB 

1. ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

   

1) บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน)/1 

118,728,337 26.38 26.38 

2) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน)/1 63,846,237 14.19 14.19 

2. ผู้แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์/2 267,425,426 59.43 59.43 
รวม 450,000,000 100.00 100.00 
หมายเหต:ุ /1หลกัทรัพย์ที่มาเสนอขายในการท าค าเสนอซือ้ทัง้หมดจะถกูจดัสรรให้แก่ SPI และ TF ในจ านวนเทา่กนั  
 /2SPI และ TF ได้รับหนงัสอืแสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์จากผู้ ถือหุ้นบางสว่นใน PB กรุณาดตูามเอกสารแนบ 6  

เพิ่มเติมเป็น 

ชื่อ – นามสกุล จาํนวน (หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ PB 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสทิธิออก

เสียงทัง้หมดของ 
PB 

1. ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

   

1) บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน)/1 

118,72888,337 26.3842 26.3842 

2) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน)/1 634,84006,237 14.1922 14.1922 

2. ผู้แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์/2 267,42105,426 59.4336 59. 4336 
รวม 450,000,000 100.00 100.00 

หมายเหต:ุ /1หลกัทรัพย์ที่มาเสนอขายในการท าค าเสนอซือ้ทัง้หมดจะถกูจดัสรรให้แก่ SPI และ TF ในจ านวนเทา่กนั  
 /2SPI และ TF ได้รับหนงัสือแสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์จากผู้ ถือหุ้นบางสว่นใน PB กรุณาดตูามเอกสารแนบ 6  

14. 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 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

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:ุ ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือในครัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซ้ืออาจจะเปลีย่นแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซ้ือจะปฏิบติัตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและมีผลใช้บงัคบัใน
ขณะนัน้ 

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 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

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
เชิงกลยทุธ์ ความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตในอนาคต โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซ้ือจะ
ปฏิบติัตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้   

15. 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  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นผู้ ท าค าเสนอซือ้อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของ PB หรือการเปลี่ยนแปลงที่
จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด า เนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้าง
องค์กร บคุลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ของ PB) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกบัการด าเนินงานของ PB
หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

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

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

 

16. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน 

จากเดิม 

ปัจจบุนั กิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการ
ระหวา่งกนัของ PB กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 
258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ภายใต้ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ไมม่ีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซึ่งนโยบายการท า
รายการระหวา่งกนัของ PB อยา่งไรก็ดี นโยบายการท ารายการระหว่างกนัอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกิจการไม่
ด ารงสถานะการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แนใ่จวา่การท ารายการระหว่างกนัทัง้ในปัจจุบนัและ
ในอนาคตจะเป็นการท ารายการท่ีมีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) 
และในการท ารายการระหวา่งกิจการกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มี
เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานก .ล.ต. 
และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ท าขึน้โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก 

เพิ่มเติมเป็น 
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ก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

ปัจจุบนั ที่ผ่านมากิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท า
รายการระหว่างกนัของ PB กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดย
รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมาของกิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้

บุคคล/นิติ
บุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะของ
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
รายละเอียด
และความ

สมเหตุสมผล
ของรายการ 

สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดสาม
เดือนสิน้สุดวันที่ 

31 มีนาคม 
2559 2560 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

PB A, B, E, F รายได้เงินปันผลรับ 19,891,272 - เงินปันผลตอ่

หุ้นจ านวน

ปกติตามที่ PB 

ประกาศจ่าย 

รายได้

งานสหกรุ๊ปแฟร์ 

815,000 - ด าเนินการ

ตามธุรกิจปกติ

ทางการค้า 

โดยมีเง่ือนไข

การค้า

โดยทัว่ไป 

รายได้อื่น - 4,000 ด าเนินการ

ตามธุรกิจปกติ

ทางการค้า 

โดยมีเง่ือนไข

การค้า

โดยทัว่ไป 

รวม 20,706,272 4,000  

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะของ
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
รายละเอียด
และความ

สมเหตุสมผล
ของรายการ 

สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดสาม
เดือนสิน้สุดวันที่ 

31 มีนาคม 
2559 2560 

PB A, B, E, F รายได้จากการขาย 33,308 - ด าเนินการ

ตามธุรกิจปกติ

ทางการค้า 

โดยมีเง่ือนไข

การค้า

โดยทัว่ไป 

คา่เช่ารับและรายได้

อื่น 

2,047,000.00 315,000 ด าเนินการ

ตามธุรกิจปกติ

ทางการค้า 

โดยมีเง่ือนไข

การค้า

โดยทัว่ไป 

เงินปันผลรับ 66,234,375 - เงินปันผลตอ่

หุ้นจ านวน

ปกติตามที่ PB 

ประกาศจ่าย 

คา่นายหน้าและ

คา่ใช้จา่ยบริหารอื่น 

31,618 

 

- ด าเนินการ

ตามธุรกิจปกติ

ทางการค้า 

โดยมีเง่ือนไข

การค้า

โดยทัว่ไป 

รวม 68,346,301 315,000  

หมายเหต ุ: ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกนั               B: บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 
C: บริษัทค า้ประกนั                                                  D: บริษัทให้กู้ยืม 
E: บริษัทมีรายการซือ้ขายระหวา่งกนั                         F: ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาตสินิทกรรมการ 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 
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ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 
258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ภายใต้ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ไมม่ีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซึ่งนโยบายการท า
รายการระหวา่งกนัของ PB อยา่งไรก็ดี นโยบายการท ารายการระหว่างกนัอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกิจการไม่
ด ารงสถานะการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แนใ่จวา่การท ารายการระหว่างกนัทัง้ในปัจจุบนัและ
ในอนาคตจะเป็นการท ารายการท่ีมีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) 
และในการท ารายการระหวา่งกิจการกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มี
เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานก.ล.ต. 
และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ท าขึน้โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก 

17. เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย (นิติบุคคลต่างประเทศ) 

จากเดิม 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามเป็นบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย 

ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 

เพิม่เติมเป็น 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ที่

แสดงเลขประจ าตวั 13 หลกั และยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ในกรณีที่กรรมการ

ผู้มีอ านาจลงนามเป็นบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

18. เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้ 

จากเดิม 

ราคาเสนอซือ้ 58.58 บาท (ห้าสบิแปดจดุห้าแปดบาท) ตอ่หุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาตอ่รองระหวา่ง PH และ 
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้มีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลกัสากล และราคา
ดงักลา่วเป็นมลูคา่ที่อยูใ่นช่วงราคายตุิธรรมและเป็นราคาสงูสดุที่ผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านักงานส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ 12/2554 
 
เพิ่มเติมเป็น 

ราคาเสนอซือ้ 58.58 บาท (ห้าสบิแปดจดุห้าแปดบาท) ตอ่หุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาตอ่รองระหวา่ง PH และ 
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้มีการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลกัสากล เช่น การคิดลด
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กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  การเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นมลูค่าของบริษัทที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 
(Trading Multiples) และราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั และราคาดงักลา่วเป็นมลู
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) ที่ได้เปิดเผยตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  

19. เพิ่มเติม เอกสารแนบ 6 รายชื่อผู้ถอืหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลกัทรัพย์ 

จากเดิม 

 ชื่อผู้ถอืหลกัทรัพย์ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
66 นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 21,000 0.005 

เพิ่มเติมเป็น 

 ชื่อผู้ถอืหลกัทรัพย์ จาํนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
66 นายบญุปกรณ์ โชควฒันา บริษัท บญุวฒันโชค จ ากดั 21,000 0.005 

 

http://www.set.or.th/

