
 

 

 

ที่ ก.ค.073 / 2560 

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

เร่ือง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั 
(มหาชน) (แบบ 247-4) ครัง้ที่ 3 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย เอกสารแก้ไขข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั 
(มหาชน) (แบบ 247-4) ครัง้ที่ 3 

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบวา่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแก้ไข
ข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4) ครัง้ที่ 3 จาก
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ เมื่อวนัท่ี [24] กรกฎาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     
                  (นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์) 

                       กรรมการผู้จดัการ 
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วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

 
 
 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-
4) ครัง้ที่ 3 

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

อ้างถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 2560 
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ลงวนัท่ี 7 
กรกฎาคม 2560 
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ลงวนัท่ี 
18 กรกฎาคม 2560 

 

 ตามที่ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) ได้ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากัด (มหาชน) (“กิจกำร”) ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2560 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิ
เดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
(“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้”) เป็นผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการนัน้ 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ขอเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ ครัง้ที่ 3 
ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารที่สง่มาพร้อมกนันี ้

  







เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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เอกสำรแก้ไขเพิ่มเติมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 3 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก 

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อ 1 (3) รำยชื่อผู้ถอืหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

จำกเดิม 

รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก 

(3.1)  รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นของ SPI ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนหุ้น ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 81,562,322 16.51 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

49,241,856 9.97 

3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 38,159,873 7.72 

4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - 
CLIENT ACCOUNT 

20,220,550 4.09 

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

6. นำยวีรพฒัน์ 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 ำกดั 16,546,216 3.35 

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

10. LION CORPORATION 10,000,000 2.02 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 286,127,187 57.92 

11. อื่นๆ 207,907,113 42.08 

รวม 494,034,300 100.00 

(3.2) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สำยพิณวฒันำ จ ำกดั 890,000 12.71 

2. นำย ณรงค์ โชควฒันำ 885,000 12.64 

3. นำย บญุปกรณ์ โชควฒันำ 875,000 12.50 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

4. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 485,000 6.93 

5. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 400,000 5.71 

6. บริษัท สหสนิ จ ำกดั 400,000 5.71 

7. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 295,000 4.21 

8. นำง ชยัลดำ ตนัตเิวชกลุ 295,000 4.21 

9. นำย บญุชยั โชควฒันำ 295,000 4.21 

10. นำย ฐิติภมูิ โชควฒันำ 200,000 2.86 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 5,020,000 71.71 

11. อื่นๆ 1,980,000 42.08 

รวม 7,000,000 100.00 

(3.3) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สำยพิณวฒันำ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย ณรงค์ โชควฒันำ 200,000 14.29 

2. นำย บญุปกรณ์ โชควฒันำ 200,000 14.29 

3. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 100,000 7.14 

4. บริษัท สหสนิ จ ำกดั 100,000 7.14 

5. นำย บญุเกียรต ิโชควฒันำ 100,000 7.14 

6. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 70,000 5.00 

7. นำง ชยัลดำ ตนัติเวชกลุ 70,000 5.00 

8. นำย บญุชยั โชควฒันำ 60,000 4.29 

9. นำย ฐิติภมู ิโชควฒันำ 40,000 2.86 

10. น.ส. ทิวำลกัษณ์ โชควฒันำ 40,000 2.86 

11. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 40,000 2.86 

12. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 40,000 2.86 

13. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ์ 40,000 2.86 

14. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 40,000 2.86 

15. นำย บณุย์เอก โชควฒันำ 40,000 2.86 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

16. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 40,000 2.86 

17. นำง ประวรำ เอครพำนิช 40,000 2.86 

18. นำย พิศณ ุโชควฒันำ 40,000 2.86 

19 นำย พีรนำถ โชควฒันำ 40,000 2.86 

20. นำย เวทิต โชควฒันำ 40,000 2.86 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 1,380,000 98.57 

21. อื่นๆ 20,000 1.43 

รวม 1,400,000 100.00 

(3.4) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหสนิ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 1,430,000 44.27  

2. นำง ประวรำ เอครพำนิช 1,430,000 44.27  

3. นำย ปรำโมทย์ ปวโรฬำรวิทยำ 260,000 8.05  

4. นำง ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ 110,000 3.41  

รวม 3,230,000 100.00 

(3.5) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,196,000 99.67  

2. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

3. นำงสำว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

4. นำง อรทยั ทองมีอำคม 1,000 0.08  

5. นำง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

รวม 1,200,000 100.00 

(3.6) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สนิภรำดร จ ำกดั 43,150 47.94 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 17,644 19.60 

3. บริษัท วตัสดรมยั จ ำกดั 11,250 12.50 

4. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

8,100 9.00 

5. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 3,006 3.34 

6. บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั 3,000 3.33 

7. บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ำกดั 1,800 2.00 

8. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 1,000 1.11 

9. บริษัท บี เอส ที อำร์ สีศ่นูย์แปด จ ำกดั 750 0.83 

10. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 150 0.17 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 89,850 99.83 

11. อื่นๆ 150 0.17 

รวม 90,000 100.00 

(3.7) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สนิภรำดร จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 81,562,322 30.00 

2. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 49,241,856 20.00 

3. นำย ณรงค์ โชควฒันำ 38,159,873 10.00 

4. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 20,220,550 10.00 

5. นำย ส ำเริง มนญูผล 20,195,960 10.00 

6. นำง นิสำ จินดำสมบตัเิจริญ 18,835,100 6.67 

7. นำง ดรุณี สนุทรธ ำรง 17,625,000 5.00 

8. นำงสำว สณัห์ศศิ วงศ์เจริญวิทยำ 16,546,216 5.00 

9. นำย พงษ์พรรธน์ ธนสำรศิลป์ 13,740,310 3.33 

รวม 600,000 100.00% 

(3.8) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท วตัสดรมยั จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 31,996 79.99 

2. นำย ฐิติภมูิ โชควฒันำ 2,000 5.00 

3. น.ส. ธนินธร โชควฒันำ 2,000 5.00 

4. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 2,000 5.00 

5. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ์ 2,000 5.00 

6. นำง พชัรี สงัข์รังสรรค์ 2 0.01 

7. นำย ส ำเริง มนญูผล 2 0.01 

รวม 40,000 100.00 

(3.9) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 เมษำยน 

2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

4,000,000 40.00 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 2,000,000 20.00 

3. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

1,990,000 19.90 

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

5. บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกดั (มหำชน) 440,000 4.40 

6. 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ 
จ ำกดั 

440,000 4.40 

7. บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 240,000 2.40 

รวม 10,000,000 100.00 

(3.10) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 28 มีนำคม 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

3,000,000 25.00 

2. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

2,347,200 19.56 

3. บริษัท วิทยำสทิธ์ิ จ ำกดั 1,418,300 11.82 

4. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 1,180,000 9.83 

5. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 669,600 5.58 

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

7. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 360,000 3.00 

8. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 220,000 1.83 

9. นำย มำซำโอะ คำวำอ ิ 200,000 1.67 

10. นำง ทิพำภรณ์ โชควฒันำ 140,000 1.17 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 10,135,100 0.84 

11. อื่นๆ 1,864,900 0.16 

รวม 12,000,000 100.00 

(3.11) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท วทิยำสทิธ์ิ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 30,000 15.00 

2. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 30,000 15.00 

3. นำง ทิพำภรณ์ โชควฒันำ 20,000 10.00 

4. นำย ธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 20,000 10.00 

5. นำย วฒันเกียรติ จิรสทิธิธ ำรง 20,000 10.00 

6. นำง สมจิตต์ เอ่ียมกิจสมัฤทธ์ิ 20,000 10.00 

7. นำง แก้วตำ องค์สรณะคม 15,000 7.50 

8. นำง จิตรำภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 15,000 7.50 

9. นำง แสงทอง ชยัสริิโรจน์ 15,000 7.50 

10. นำง อมรำ ตระกำรกลุพนัธ์ 15,000 7.50 

รวม 200,000 100.00 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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(3.12) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 

เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

112,582 28.15 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 57,466 14.37 

3. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

36,468 9.12 

4. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 25,688 6.42 

5. นำย เยียกกวย แซล่ี ้ 16,650 4.16 

6. นำงสำว สรุำงค์ เกรียงปรำรถนำ 8,824 2.21 

7. นำง สรีุย์ โอโนะ 8,624 2.16 

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

9. นำย อศัวิน ก้องวฒันำ 7,874 1.97 

10. นำย อคัรเดช ก้องวฒันำ 7,872 1.97 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 290,120 72.53 

11. อื่นๆ 109,880 27.47 

รวม 400,000 100.00 

(3.13) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท บี เอส ที อำร์ สีศ่นูย์แปด จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 

เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย ฐิติภมูิ โชควฒันำ 450,000 37.50 

2. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 450,000 37.50 

3. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 100,000 8.33 

4. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ์ 100,000 8.33 

5. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 100,000 8.33 

รวม 1,200,000 100.00 

(3.14) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

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

2. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 300 0.02 

3. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

4. นำงสำว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

5. นำง อรทยั ทองมีอำคม 100 0.01 

6. นำง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

รวม 1,770,000 100.00 

(3.15) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ำกดั 268,181 44.70 

2. บริษัท ยนูีแชมป์ จ ำกดั 254,612 42.44 

3. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 9,277 1.55 

4. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 8,271 1.38 

5. บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ำกดั 7,754 1.29 

6. นำย ชวลติ ลิม่อติบลูย์ 3,360 0.56 

7. บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ำกดั 3,110 0.52 

8. นำง อรทยั ทองมีอำคม 2,920 0.49 

9. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,749 0.46 

10. นำงสำว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,664 0.44 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 562,898 93.82 

11. อื่นๆ 22,023 22,023 

รวม 584,921 584,921 

(3.16) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีแชมป์ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ำกดั 299,300 99.77 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

2. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 300 0.10 

3. นำง พนิดำ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

4. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

5. นำง อรทยั ทองมีอำคม 100 0.03 

6. นำง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

รวม 300,000 100.00 

เพิม่เติมเป็น 

รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก 

(3.1)  รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นของ SPI ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนหุ้น ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 81,562,322 16.51 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

49,241,856 9.97 

3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 38,159,873 7.72 

4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - 
CLIENT ACCOUNT 

20,220,550 4.09 

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

6. นำยวีรพฒัน์ 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 ำกดั 16,546,216 3.35 

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

10. LION CORPORATION 10,000,000 2.02 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 286,127,187 57.92 

11. อื่นๆ 207,907,113 42.08 

รวม 494,034,300 100.00 

(3.2) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สำยพิณวฒันำ จ ำกดั 890,000 12.71 

2. นำย ณรงค์ โชควฒันำ 885,000 12.64 

3. นำย บญุปกรณ์ โชควฒันำ 875,000 12.50 

4. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 485,000 6.93 

5. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 400,000 5.71 

6. บริษัท สหสนิ จ ำกดั 400,000 5.71 

7. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 295,000 4.21 

8. นำง ชยัลดำ ตนัตเิวชกลุ 295,000 4.21 

9. นำย บญุชยั โชควฒันำ 295,000 4.21 

10. นำย ฐิติภมูิ โชควฒันำ 200,000 2.86 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 5,020,000 71.71 

11. อื่นๆ 1,980,000 42.0828.29 

รวม 7,000,000 100.00 

(3.3) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สำยพิณวฒันำ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย ณรงค์ โชควฒันำ 200,000 14.29 

2. นำย บญุปกรณ์ โชควฒันำ 200,000 14.29 

3. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 100,000 7.14 

4. บริษัท สหสนิ จ ำกดั 100,000 7.14 

5. นำย บญุเกียรต ิโชควฒันำ 100,000 7.14 

6. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 70,000 5.00 

7. นำง ชยัลดำ ตนัติเวชกลุ 70,000 5.00 

8. นำย บญุชยั โชควฒันำ 60,000 4.29 

9. นำย ฐิติภมู ิโชควฒันำ 40,000 2.86 

10. น.ส. ทิวำลกัษณ์ โชควฒันำ 40,000 2.86 

11. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 40,000 2.86 

12. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 40,000 2.86 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

13. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ์ 40,000 2.86 

14. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 40,000 2.86 

15. นำย บณุย์เอก โชควฒันำ 40,000 2.86 

16. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 40,000 2.86 

17. นำง ประวรำ เอครพำนิช 40,000 2.86 

18. นำย พิศณ ุโชควฒันำ 40,000 2.86 

19 นำย พีรนำถ โชควฒันำ 40,000 2.86 

20. นำย เวทิต โชควฒันำ 40,000 2.86 

 รวมผู้ถอืหุ้น 120 รำยแรก 1,380,000 98.57 

21. อื่นๆ 20,000 1.43 

รวม 1,400,000 100.00 

(3.4) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหสนิ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 1,430,000 44.27  

2. นำง ประวรำ เอครพำนิช 1,430,000 44.27  

3. นำย ปรำโมทย์ ปวโรฬำรวิทยำ 260,000 8.05  

4. นำง ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ 110,000 3.41  

รวม 3,230,000 100.00 

(3.5) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,196,000 99.67  

2. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

3. นำงสำว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  

4. นำง อรทยั ทองมีอำคม 1,000 0.08  

5. นำง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,000 0.08  



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

รวม 1,200,000 100.00 

(3.6) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท สนิภรำดร จ ำกดั 43,150 47.94 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 17,644 19.60 

3. บริษัท วตัสดรมยั จ ำกดั 11,250 12.50 

4. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

8,100 9.00 

5. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 3,006 3.34 

6. บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั 3,000 3.33 

7. บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ำกดั 1,800 2.00 

8. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 1,000 1.11 

9. บริษัท บี เอส ที อำร์ สีศ่นูย์แปด จ ำกดั 750 0.83 

10. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 150 0.17 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 89,850 99.83 

11. อื่นๆ 150 0.17 

รวม 90,000 100.00 

(3.7) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สนิภรำดร จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 
81,562,322 

180,000 
30.00 

2. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 
49,241,856 

120,000  
20.00 

3. นำย ณรงค์ โชควฒันำ 
38,159,873 

60,000 
10.00 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

4. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 
20,220,550 

60,000 
10.00 

5. นำย ส ำเริง มนญูผล 
20,195,960 

60,000 
10.00 

6. นำง นิสำ จินดำสมบตัเิจริญ 
18,835,100 

40,000 
6.67 

7. นำง ดรุณี สนุทรธ ำรง 
17,625,000 

30,000 
5.00 

8. นำงสำว สณัห์ศศิ วงศ์เจริญวิทยำ 
16,546,216 

30,000 
5.00 

9. นำย พงษ์พรรธน์ ธนสำรศิลป์ 
13,740,310 

20,000 
3.33 

รวม 600,000 100.00% 

(3.8) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท วตัสดรมยั จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 31,996 79.99 

2. นำย ฐิติภมูิ โชควฒันำ 2,000 5.00 

3. น.ส. ธนินธร โชควฒันำ 2,000 5.00 

4. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 2,000 5.00 

5. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ์ 2,000 5.00 

6. นำง พชัรี สงัข์รังสรรค์ 2 0.01 

7. นำย ส ำเริง มนญูผล 2 0.01 

รวม 40,000 100.00 

(3.9) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 เมษำยน 

2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

4,000,000 40.00 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 2,000,000 20.00 

3. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

1,990,000 19.90 

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

5. บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกดั (มหำชน) 440,000 4.40 

6. 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ 
จ ำกดั 

440,000 4.40 

7. บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 240,000 2.40 

รวม 10,000,000 100.00 

(3.10) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 28 มีนำคม 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

3,000,000 25.00 

2. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

2,347,200 19.56 

3. บริษัท วิทยำสทิธ์ิ จ ำกดั 1,418,300 11.82 

4. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 1,180,000 9.83 

5. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 669,600 5.58 

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

7. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 360,000 3.00 

8. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 220,000 1.83 

9. นำย มำซำโอะ คำวำอ ิ 200,000 1.67 

10. นำง ทิพำภรณ์ โชควฒันำ 140,000 1.17 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 10,135,100 0.84.46 

11. อื่นๆ 1,864,900 0.1615.54 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

รวม 12,000,000 100.00 

(3.11) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท วทิยำสทิธ์ิ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย บญุเกียรติ โชควฒันำ 30,000 15.00 

2. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 30,000 15.00 

3. นำง ทิพำภรณ์ โชควฒันำ 20,000 10.00 

4. นำย ธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 20,000 10.00 

5. นำย วฒันเกียรติ จิรสทิธิธ ำรง 20,000 10.00 

6. นำง สมจิตต์ เอ่ียมกิจสมัฤทธ์ิ 20,000 10.00 

7. นำง แก้วตำ องค์สรณะคม 15,000 7.50 

8. นำง จิตรำภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 15,000 7.50 

9. นำง แสงทอง ชยัสริิโรจน์ 15,000 7.50 

10. นำง อมรำ ตระกำรกลุพนัธ์ 15,000 7.50 

รวม 200,000 100.00 

(3.12) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 

เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. 
บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

112,582 28.15 

2. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 57,466 14.37 

3. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

36,468 9.12 

4. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 25,688 6.42 

5. นำย เยียกกวย แซล่ี ้ 16,650 4.16 

6. นำงสำว สรุำงค์ เกรียงปรำรถนำ 8,824 2.21 

7. นำง สรีุย์ โอโนะ 8,624 2.16 



เอกสำรแก้ไขเพิ่มเตมิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

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

9. นำย อศัวิน ก้องวฒันำ 7,874 1.97 

10. นำย อคัรเดช ก้องวฒันำ 7,872 1.97 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 290,120 72.53 

11. อื่นๆ 109,880 27.47 

รวม 400,000 100.00 

(3.13) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท บี เอส ที อำร์ สีศ่นูย์แปด จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 

เมษำยน 2560 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. นำย ฐิติภมูิ โชควฒันำ 450,000 37.50 

2. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 450,000 37.50 

3. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 100,000 8.33 

4. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ์ 100,000 8.33 

5. นำย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันำ 100,000 8.33 

รวม 1,200,000 100.00 

(3.14) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

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

2. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 300 0.02 

3. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

4. นำงสำว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

5. นำง อรทยั ทองมีอำคม 100 0.01 

6. นำง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.01 

รวม 1,770,000 100.00 

(3.15) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 
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 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ำกดั 268,181 44.7045.85 

2. บริษัท ยนูีแชมป์ จ ำกดั 254,612 42.4443.53 

3. บริษัท โชควฒันำ จ ำกดั 9,277 1.551.59 

4. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 8,271 1.381.41 

5. บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ำกดั 7,754 1.291.33 

6. นำย ชวลติ ลิม่อติบลูย์ 3,360 0.560.57 

7. บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ำกดั 3,110 0.520.53 

8. นำง อรทยั ทองมีอำคม 2,920 0.490.50 

9. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,749 0.460.47 

10. นำงสำว รติพร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,664 0.440.46 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก 562,898 93.8296.23 

11. อื่นๆ 22,023 22,0233.77 

รวม 584,921 584,921100.00 

(3.16) รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ยนูีแชมป์ จ ำกดั ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 

 ชื่อ จ ำนวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด 

1. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ำกดั 299,300 99.77 

2. นำย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 300 0.10 

3. นำง พนิดำ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

4. นำงสำว ภำวิณี พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

5. นำง อรทยั ทองมีอำคม 100 0.03 

6. นำง อรพินท์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 100 0.03 

รวม 300,000 100.00 

 


