
 

 

ที ่TFMAMA 904/2561 

 

วนัที่  28 กนัยายน 2561 

 

เร่ือง การยื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จ  ากดั (มหาชน) (“PB”)   

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย ส าเนาเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จ  ากดั (มหาชน) (“PB”)  

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ในวนัที่ 28 
กนัยายน 2561 บริษทัฯซึ่งเป็นผูท้  าค  าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ท ั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
(“PB”) โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ไดย้ื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิง
ที่สง่มาดว้ย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางสาวสรารัตน์ ต ั้งศิริมงคล) 
เลขานุการบริษทั 

 

 







 

หน้า 1 

เอกสำรแก้ไขเพิ่มเติมค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ำกดั (มหำชน)  
หมายเหต:ุ ขอ้ความทีเ่พิ่มเตมิปรากฎเป็นตวัอกัษรทีข่ีดเสน้ใต ้และ ขอ้ความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรที่ถูกขีดออก 

1. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ข้อ 5 ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ  

จากเดิม 

ณ วนัทีย่ื่นค  าเสนอซือ้ กจิการมีหลกัทรพัย์เพียงประเภทเดียว คอื หุ้นสามญั โดยกจิการมีหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่าย

แลว้ท ัง้หมด 450,000,000 หุ้น (ส่ีรอ้ยห้าสิบลา้นหุ้น) มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) และหุ้นสามัญของกิจการ  

1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) มีสิทธิออกเสียงเทา่กบั 1 เสียง โดย ณ วนัทีย่ื่นค  าเสนอซื้อ ผูท้  าค  าเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการ

จ านวนท ัง้ส้ิน 211,062,800 หุ้น (สองรอ้ยสิบเอ็ดลา้นหกหมื่นสองพนัแปดรอ้ยหุ้น) หรือคิดเ ป็นสัดส่วนร้อยละ 46.90 

ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกจิการ และคดิเป็นสิทธิออกเสียงรอ้ยละ 46.90 ของจ านวนสิทธิออกเ สียง

ท ัง้หมดของกจิการ ดงันั้น จ านวนหุ้นสูงสุดทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้จะตอ้งท  าค  าเสนอซือ้จากผูถื้อหุ้นราย อ่ืนของกิจการจะมี

จ านวนท ัง้ส้ินไม่เกนิ 238,937,200 หุ้น (สองรอ้ยสามสิบแปดลา้นเกา้แสนสามหมื่นเ จ็ดพ ันสองร้อยหุ้น ) หรือคิดเ ป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 53.10 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกจิการ และคดิเป็นสิทธิออกเ สียงร้อยละ 53.10 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการ 

อย่างไรกดี็ ผูท้  าค  าเสนอซือ้ไดร้บัหนังสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI ซึ่งเ ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกิจการว่า SPI ไม่

ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นสามญัทีต่นถืออยู่ในกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เ กา้สิบล้านส่ีแสนห้า

หมื่นหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.10 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกิจการ และคิดเ ป็นสิทธิออก

เสียงรอ้ยละ 20.10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ท ัง้หมดโดยสมคัรใจใน

ครั้งน้ี พรอ้มท ัง้ตกลงทีจ่ะด าเนินการมิให้มีการซือ้ขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญัดงักล่าวตลอดระยะเ วลารับซื้อ

หลกัทรพัย์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามทีป่รากฏในเอกสารแนบ 5 

ดว้ยเหตน้ีุ จ านวนหุ้นสามญัทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้จะตอ้งท  าค  าเสนอซือ้จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ  (เ มื่อหักจ านวนหุ้น

สามญัที ่SPI ตกลงทีจ่ะไม่เสนอขายตามจ านวนทีร่ะบขุา้งตน้) จะมีจ านวนท ัง้ส้ินไม่เกิน 148,487,200 หุ้น (หน่ึงร้อย ส่ี

สิบแปดลา้นส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.00 ของจ านวนหุ้นท ั้งหมดที่ออกและ

จ าหน่ายแลว้ของกจิการ และคดิเป็นสิทธิออกเสียงรอ้ยละ 33.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการ  

แกไ้ขเพิ่มเตมิเป็น 

ณ วนัทีย่ื่นค  าเสนอซือ้ กจิการมีหลกัทรพัย์เพียงประเภทเดียว คอื หุ้นสามญั โดยกจิการมีหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่าย

แลว้ท ัง้หมด 450,000,000 หุ้น (ส่ีรอ้ยห้าสิบลา้นหุ้น) มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) และหุ้นสามัญของกิจการ  

1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) มีสิทธิออกเสียงเทา่กบั 1 เสียง โดย ณ วนัทีย่ื่นค  าเสนอซื้อ ผูท้  าค  าเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการ

จ านวนท ัง้ส้ิน 211,062,800 หุ้น (สองรอ้ยสิบเอ็ดลา้นหกหมื่นสองพนัแปดรอ้ยหุ้น) หรือคิดเ ป็นสัดส่วนร้อยละ 46.90 

ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกจิการ และคดิเป็นสิทธิออกเสียงรอ้ยละ 46.90 ของจ านวนสิทธิออกเ สียง



 

หน้า 2 

ท ัง้หมดของกจิการ ดงันั้น จ านวนหุ้นสูงสุดทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้จะตอ้งท  าค  าเสนอซือ้จากผูถื้อหุ้นราย อ่ืนของกิจการจะมี

จ านวนท ัง้ส้ินไม่เกนิ 238,937,200 หุ้น (สองรอ้ยสามสิบแปดลา้นเกา้แสนสามหมื่นเ จ็ดพ ันสองร้อยหุ้น ) หรือคิดเ ป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 53.10 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกจิการ และคดิเป็นสิทธิออกเ สียงร้อยละ 53.10 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการ 

อย่างไรกดี็ ผูท้  าค  าเสนอซือ้ไดร้บัหนังสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI ซึ่งเ ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกิจการว่า SPI ไม่

ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นสามญัทีต่นถืออยู่ในกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เ กา้สิบล้านส่ีแสนห้า

หมื่นหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.10 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกิจการ และคิดเ ป็นสิทธิออก

เสียงรอ้ยละ 20.10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ท ัง้หมดโดยสมคัรใจใน

ครั้งน้ีจากจ านวนหุ้นสามญัทีต่นถืออยู่ในกจิการท ัง้หมดจ านวน 97,127,400 หุ้น (เกา้สิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นเ จ็ด

พนัส่ีรอ้ยหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.58 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ั้งหมดของกิจการ และคิดเ ป็นสิทธิ

ออกเสียงรอ้ยละ 21.58 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการ เน่ืองดว้ย SPI ประสงค์ที่จะย ังคงสัดส่วนการถือ

หุ้นใน PB อย่างน้อยรอ้ยละ 20 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของกจิการเพื่อให้ PB ยงัคงมีสถานะเ ป็นบริษัท

ร่วมของ SPI ตอ่ไป พรอ้มท ัง้ตกลงทีจ่ะด าเนินการมิให้มีการซือ้ขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญดังกล่าวตลอด

ระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์โดย SPI ไดต้กลงทีจ่ะด าเนินการมิให้มีการซือ้ขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญัที่ SPI ไม่

ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายตลอดระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์  โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามทีป่รากฏในเอกสาร

แนบ 5 

ดว้ยเหตน้ีุ จ านวนหุ้นสามญัทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้จะตอ้งท  าค  าเสนอซือ้จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ  (เ มื่อหักจ านวนหุ้น

สามญัที ่SPI ตกลงทีจ่ะไม่เสนอขายตามจ านวนทีร่ะบขุา้งตน้) จะมีจ านวนท ัง้ส้ินไม่เกิน 148,487,200 หุ้น (หน่ึงร้อย ส่ี

สิบแปดลา้นส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.00 ของจ านวนหุ้นท ั้งหมดที่ออกและ

จ าหน่ายแลว้ของกจิการ และคดิเป็นสิทธิออกเสียงรอ้ยละ 33.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของกจิการ  

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ข้อ 6 รำคำเสนอซื้อ 

จากเดิม 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้จะรบัซือ้หุ้นสามญัของกจิการในราคาหุ้นละ 61.16 บาท (หกสิบเ อ็ดบาทสิบหกสตางค์) (“รำคำเสนอ

ซื้อ”) โดยราคาเสนอซือ้ดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ม่รวมสิทธิในการรบัเงินปันผลระหวา่งกาลของกจิการส าหรับงวด 6 เ ดือน

แรก ต ัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ของกจิการซึ่งไดป้ระชมุเมื่อวนัที ่14 สิงหาคม 2561 โดยกจิการไดก้  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการรับเ งินปันผล 

(Record Date) ในวนัที ่29 สิงหาคม 2561 และก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่13 กนัยายน 2561 ท ัง้น้ีผูถื้อหุ้นทีต่อบรับค  า

เสนอซือ้ (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะมีภาระคา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอ



 

หน้า 3 

ซือ้ และภาษีมูลคา่เพิ่มในอตัรารอ้ยละ 7 ของคา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดงักล่าว ดงันั้น ราคาสุทธิทีผู่แ้สดงเ จตนา

ขายจะไดร้บัจะเทา่กบัหุ้นละ 60.996397 บาท (หกสิบจุดเกา้เกา้หกสามเกา้เจ็ดบาท) ตอ่หุ้น ซึ่งราคาเสนอซือ้ดงักล่าว 

() เป็นราคาเสนอซือ้สุดทา้ยทีจ่ะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวน้แตเ่ขา้เงื่อนไขทีแ่จ้งตามขอ้ 8) 

(     ) ไม่ใชร่าคาเสนอซือ้สุดทา้ย ผูท้  าค  าเสนอซือ้อาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซือ้ได ้

โดยในการค  านวณจ านวนเงินทีจ่ะตอ้งช  าระให้แก่ผูแ้สดงเ จตนาขายแต่ละราย  บริษัทหลักทรัพย์  บวัหลวง จ ากดั 

(มหาชน) (“ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์”) จะน าราคาเสนอซือ้สุทธิคณูดว้ยจ านวนหุ้นทีผู่แ้สดงเจตนาขายแตล่ะราย

เสนอขาย และน าผลลพัธ์ทีไ่ดม้าปัดเศษให้เป็นจ านวนทีม่ีทศนิยม 2 ต  าแหน่งโดยในกรณีที่ทศนิยมต  าแหน่งที่ 3 มีค่า

มากกวา่หรือเทา่กบั 5 จะปัดขึ้น แตถ่า้น้อยกวา่ 5 จะปัดทิง้ 

ในกรณีทีผู่แ้สดงเจตนาขายเป็นนิตบิคุคลทีม่ิไดม้ีสญัชาตไิทยและมิไดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย  โดยมิได้มี ถ่ินที่

อยู่ในประเทศทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินทีอ่ยู่ในประเทศซึ่งเ ป็นคู่สัญญาตาม

อนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทยแตม่ิไดม้ีขอ้ยกเวน้เร่ืองการหักภาษี ณ ที่จ่ ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เ กิดขึ้ นใน

ประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายดงักล่าวจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายในอัตราร้อยละ 15 ของก  าไรจากการขายหุ้น ซึ่ง

ค  านวณจากผลตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้และตน้ทนุของหุ้นดงักล่าว โดยทีผู่แ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแจ้งตน้ทนุของหุ้นที่

ตนเสนอขายแกต่วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) ส าหรบัหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) 

ส าหรบัใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อา้งอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอำร์”)  

ท ัง้น้ี หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทนุของหุ้นดงักล่าวมาพรอ้มแบบแจ้งตน้ทนุของหลักทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย 

ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์จะด าเนินการหักภาษี ณ ทีจ่่าย โดยค  านวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจ านวนหุ้นของ

กจิการหรือ NVDR ทีผู่แ้สดงเจตนาขายน ามาเสนอขายท ัง้หมด 

หมายเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนาขายที่เ ป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ าย  ในอัตราร้อยละ 3 ของ

คา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย ให้แกบ่ริษทัหลกัทรพัย์  บวัหลวง จ ากดั 

(มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์ 

แกไ้ขเพิ่มเตมิเป็น 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้จะรบัซือ้หุ้นสามญัของกจิการในราคาหุ้นละ 61.16 บาท (หกสิบเ อ็ดบาทสิบหกสตางค์) (“รำคำเสนอ

ซื้อ”) โดยราคาเสนอซือ้ดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ม่รวมสิทธิในการรบัเงินปันผลระหวา่งกาลของกจิการส าหรับงวด 6 เ ดือน

แรก ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ของกจิการซึ่งไดป้ระชมุเมื่อวนัที ่14 สิงหาคม 2561 โดยกจิการไดก้  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการรับเ งินปันผล 

(Record Date) ในวนัที ่29 สิงหาคม 2561 และก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่13 กนัยายน 2561 กล่าวคอื ราคาเสนอซื้อที่

ระบขุา้งตน้จะไม่มีการปรบัลดลงตามจ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลของกจิการซึ่งผูถื้อหุ้นจะได้รับในอัตราหุ้นละ 0.75 



 

หน้า 4 

บาทตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการทีก่ล่าวถึงขา้งตน้ ซึ่งในการน้ีไดก้  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่ีสิทธิในการรับเ งินปันผล 

(Record Date) ในวนัที ่29 สิงหาคม 2561 อนัเป็นวนักอ่นวนัเร่ิมรบัซือ้หลกัทรพัย์ และก  าหนดจ่าย เ งินปันผลในวนัที ่   

13 กนัยายน 2561 ท ัง้น้ี ผูถื้อหุ้นทีต่อบรบัค  าเสนอซือ้ (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะมีภาระคา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น

ดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมูลคา่เพิ่มในอตัรารอ้ยละ 7 ของคา่ธรรมเนียมในการเสนอขาย

หุ้นดงักล่าว ดงันั้น ราคาสุทธิทีผู่แ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัจะเทา่กบัหุ้นละ 60.996397 บาท (หกสิบจุดเกา้เ กา้หกสามเกา้

เจ็ดบาท) ตอ่หุ้น ซึ่งราคาเสนอซือ้ดงักล่าว 

 () เป็นราคาเสนอซือ้สุดทา้ยทีจ่ะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวน้แตเ่ขา้เงื่อนไขทีแ่จ้งตามขอ้ 8) 

(     ) ไม่ใชร่าคาเสนอซือ้สุดทา้ย ผูท้  าค  าเสนอซือ้อาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซือ้ได ้

โดยในการค  านวณจ านวนเงินทีจ่ะตอ้งช  าระให้แก่ผูแ้สดงเ จตนาขายแต่ละราย  บริษัทหลักทรัพย์  บวัหลวง จ ากดั 

(มหาชน) (“ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์”) จะน าราคาเสนอซือ้สุทธิคณูดว้ยจ านวนหุ้นทีผู่แ้สดงเจตนาขายแตล่ะราย

เสนอขาย และน าผลลพัธ์ทีไ่ดม้าปัดเศษให้เป็นจ านวนทีม่ีทศนิยม 2 ต  าแหน่งโดยในกรณีที่ทศนิยมต  าแหน่งที่ 3 มีค่า

มากกวา่หรือเทา่กบั 5 จะปัดขึ้น แตถ่า้น้อยกวา่ 5 จะปัดทิง้ 

ในกรณีทีผู่แ้สดงเจตนาขายเป็นนิตบิคุคลทีม่ิไดม้ีสญัชาตไิทยและมิไดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย  โดยมิได้มี ถ่ินที่

อยู่ในประเทศทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินทีอ่ยู่ในประเทศซึ่งเ ป็นคู่สัญญาตาม

อนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทยแตม่ิไดม้ีขอ้ยกเวน้เร่ืองการหักภาษี ณ ที่จ่ ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เ กิดขึ้ นใน

ประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายดงักล่าวจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายในอัตราร้อยละ 15 ของก  าไรจากการขายหุ้น ซึ่ง

ค  านวณจากผลตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้และตน้ทนุของหุ้นดงักล่าว โดยทีผู่แ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแจ้งตน้ทนุของหุ้นที่

ตนเสนอขายแกต่วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) ส าหรบัหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) 

ส าหรบัใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อา้งอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอำร์”)  

ท ัง้น้ี หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทนุของหุ้นดงักล่าวมาพรอ้มแบบแจ้งตน้ทนุของหลักทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย 

ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์จะด าเนินการหักภาษี ณ ทีจ่่าย โดยค  านวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจ านวนหุ้นของ

กจิการหรือ NVDR ทีผู่แ้สดงเจตนาขายน ามาเสนอขายท ัง้หมด 

หมายเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนาขายที่เ ป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ าย  ในอัตราร้อยละ 3 ของ

คา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย ให้แกบ่ริษทัหลกัทรพัย์  บวัหลวง จ ากดั 

(มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์ 

3. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนในกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

 



 

หน้า 5 

จากเดิม 

ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นรายอ่ืนแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัทีเ่หลือท ัง้หมดของกจิการจ านวน 238,937,200 หุ้น ที่ราคาเสนอซื้อ 

61.16 บาทตอ่หุ้น ผูท้  าค  าเสนอซื้อจะตอ้งใชเ้ งินทุนส าหรับการท  าค  าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจ านวนท ั้งส้ิน 

14,613,399,152 บาท (หน่ึงหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยสิบสามลา้นสามแสนเกา้หมื่นเกา้พนัหน่ึงรอ้ยห้าสิบสองบาท ) อย่างไรก็ดี 

ตามทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ไดร้บัหนังสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI วา่ไม่ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นที่ตนถือ

อยู่ในกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหมื่นหุ้น) หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นที่ออก

และช  าระแลว้ท ัง้หมดของกจิการในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ในครั้งน้ี พรอ้มท ัง้ไดด้ าเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือ 

โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นทีจ่ะไม่ซือ้ขายดงักล่าวตลอดระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์ โดย  SPI ได้ตกลงน าใบหุ้นส าหรับหุ้น

ดงักล่าวไปเกบ็รกัษาเป็นการช ัว่คราวในตูนิ้รภ ัยซึ่งผูท้  าค  าเสนอซื้อได้ท  าสัญญาเช่าไวก้บัธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั 

(มหาชน) และจะไม่สามารถน าใบหุ้นดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเ วลารับซื้อหลักทรัพย์ได้โดย

ปราศจากการยินยอมของผูท้  าค  าเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามทีป่รากฏในส่วนที ่2 ขอ้ 4.1  และเอกสารแนบ 5 นั้ น 

จ านวนหุ้นสามญัของกจิการทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้จะตอ้งท  าค  าเสนอซือ้จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ เ มื่อหักจ านวนหุ้น

สามญัที ่SPI ตกลงทีจ่ะไม่เสนอขายตามจ านวนทีร่ะบขุา้งตน้) จะมีจ านวนท ัง้ส้ิน  148,487,200 หุ้น (หน่ึงรอ้ย ส่ีสิบแปด

ลา้นส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.00 ของหุ้นที่ออกและช  าระแล้วท ั้งหมดของ

กจิการ คดิเป็นมูลคา่รวมท ัง้ส้ิน 9,081,477,152 บาท (เกา้พนัแปดสิบเอ็ดลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัหน่ึงร้อยห้าสิบสอง

บาท) โดยแหล่งเงินทนุของผูท้  าค  าเสนอซือ้ทีจ่ะใชใ้นการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ครั้งน้ีประกอบด้วย   

(1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน )  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซติี้แบงก ์ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมท ั้งหมดจ านวน 6,065,183,854 
บาท (หกพนัหกสิบห้าลา้นหน่ึงแสนแปดหมื่นสามพนัแปดรอ้ยห้าสิบส่ีบาท) 

(2) วงเงินสินเชือ่จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพนัห้าร้อยล้านบาท) โดย  ณ 
วนัที ่24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจดหมายยืนยนัการให้การสนับสนุนดา้นการเ งินแก่
ผูท้  าค  าเสนอซือ้ในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ครั้งน้ีภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพ ันห้าร้อยล้านบาท) โดยมี
ระยะเวลาครอบคลุมต ัง้แตว่นัที ่1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัที ่30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเ อียดของหนังสือ
รบัรองแหล่งเงินทนุในการท  าค  าเสนอซือ้เพิ่มเตมิตามเอกสารแนบ 1 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ัดเตรียมค  าเสนอซือ้ ไดพ้ิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนท ั้งหมดและ

สถานะทางการเ งินของผูท้  าค  าเสนอซื้อส าหรับการท  าค  าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในครั้งน้ีแล้ว และมีความเ ห็นว่า                

ผูท้  าค  าเสนอซือ้มีแหล่งเงินทนุทีเ่พียงพอส าหรบัการท  าค  าเสนอซือ้ในครั้งน้ี 

แกไ้ขเพิ่มเตมิเป็น 



 

หน้า 6 

ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นรายอ่ืนแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัทีเ่หลือท ัง้หมดของกจิการจ านวน 238,937,200 หุ้น ที่ราคาเสนอซื้อ 

61.16 บาทตอ่หุ้น ผูท้  าค  าเสนอซื้อจะตอ้งใชเ้ งินทุนส าหรับการท  าค  าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจ านวนท ั้งส้ิน 

14,613,399,152 บาท (หน่ึงหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยสิบสามลา้นสามแสนเกา้หมื่นเกา้พนัหน่ึงรอ้ยห้าสิบสองบาท ) อย่างไรก็ดี 

ตามทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ไดร้บัหนังสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI วา่ไม่ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นที่ตนถือ

อยู่ในกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหมื่นหุ้น) หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นที่ออก

และช  าระแลว้ท ัง้หมดของกจิการในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ในครั้งน้ี พรอ้มท ัง้ไดด้ าเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือ

โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นทีจ่ะไม่ซือ้ขายดงักล่าวตลอดระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์ โดย  SPI ได้ตกลงน าใบหุ้นส าหรับหุ้น

ดงักล่าวไปเกบ็รกัษาเป็นการช ัว่คราวในตูนิ้รภ ัยซึ่งผูท้  าค  าเสนอซื้อได้ท  าสัญญาเช่าไวก้บัธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั 

(มหาชน) และจะไม่สามารถน าใบหุ้นดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเ วลารับซื้อหลักทรัพย์ได้โดย

ปราศจากการยินยอมของผูท้  าค  าเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามทีป่รากฏในส่วนที ่2 ขอ้ 4.1  และเอกสารแนบ 5 นั้ น 

จ านวนหุ้นสามญัของกจิการทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้จะตอ้งท  าค  าเสนอซือ้จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ เ มื่อหักจ านวนหุ้น

สามญัที ่SPI ตกลงทีจ่ะไม่เสนอขายตามจ านวนทีร่ะบขุา้งตน้) จะมีจ านวนท ัง้ส้ิน  148,487,200 หุ้น (หน่ึงรอ้ย ส่ีสิบแปด

ลา้นส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยหุ้น) หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.00 ของหุ้นที่ออกและช  าระแล้วท ั้งหมดของ

กจิการ คดิเป็นมูลคา่รวมท ัง้ส้ิน 9,081,477,152 บาท (เกา้พนัแปดสิบเอ็ดลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัหน่ึงร้อยห้าสิบสอง

บาท) โดยแหล่งเงินทนุของผูท้  าค  าเสนอซือ้ทีจ่ะใชใ้นการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ครั้งน้ีประกอบด้วย   

(1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน )  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซติี้แบงก ์ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน ) ธนาคารธนชาต ิ
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เ ฮ ้าส์ จ ากดั (มหาชน ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมท ั้งหมดจ านวน 
6,065,183,854 บาท (หกพนัหกสิบห้าลา้นหน่ึงแสนแปดหมื่นสามพนัแปดรอ้ยห้าสิบส่ีบาท) 

(2) วงเงินสินเชือ่จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพนัห้าร้อยล้านบาท) โดย  ณ 
วนัที ่24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนย ันการให้การสนับสนุนด้าน
การเงินแกผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ครั้งน้ีภายในวงเ งิน  4,500,000,000 บาท (ส่ีพ ันห้าร้อย
ลา้นบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมต ัง้แตว่นัที ่1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณา
รายละเอียดของหนังสือรบัรองแหล่งเงินทนุในการท  าค  าเสนอซือ้เพิ่มเตมิตามเอกสารแนบ 1 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ัดเตรียมค  าเสนอซือ้ ไดพ้ิจารณารายละเ อียดของแหล่งเ งินทุนท ั้งหมด 

รวมถึงเงื่อนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ดงักล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน ) และสถานะ

ทางการเงินของผูท้  าค  าเสนอซือ้ส าหรบัการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ในครั้งน้ีแลว้ และมีความเห็นว่า ผูท้  าค  าเสนอซื้อมี

แหล่งเงินทนุทีเ่พียงพอส าหรบัการท  าค  าเสนอซือ้ในครั้งน้ี และเงื่อนไขส าหรับการให้การสนับสนุนวงเ งินสินเชื่อ

ดงักล่าวขา้งตน้ เชน่ ความสามารถในการช  าระหน้ีของผูข้อสินเชือ่ หลกัประกนั เป็นเงื่อนไขมาตรฐานท ัว่ไปส าหรับผู ้

ขอสินเชือ่ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการภายใตร้ะเบยีบการให้สินเชือ่ของทางธนาคาร  
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4. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3 รำยช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก 

จากเดิม 

1.2.3.1 รายชือ่กลุ่มผูถื้อหุ้นของ TFMAMA ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 

 ช่ือ  จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทียบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

82,994,102 25.17 25.17 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 55,534,253 16.84 16.84 

3. นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์ 22,167,005 6.72 6.72 

4. นาย วรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 21,751,334 6.60 6.60 

5. NOMURA SECURITIES CO LTD-
CLIENT A/C 

10,470,274 3.18 3.18 

6. บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั 7,602,387 2.31 2.31 

7. บริษทั สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 6,431,151 1.95 1.95 

8. นาย ก  าธร ตตยิกว ี 5,792,527 1.76 1.76 

9. บริษทั ยูนีเวอร์สบวิตี้ จ ากดั 5,521,076 1.67 1.67 

10. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

4,135,628 1.25 1.25 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 222,399,737 67.45 67.45 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 107,304,277 32.55 32.55 

รวม 329,704,014 100.00 100.00 
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1.2.3.2 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญข่องผูท้  าค  าเสนอซือ้ 
ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2561      

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

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

2. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

48,141,856 9.74 9.74 

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

4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - 
CLIENT ACCOUNT 

20,220,550 4.09 4.09 

5. บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั 20,195,960 4.09 4.09 

6. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 17,835,100 3.61 3.61 

7. NOMURA SECURITIES CO LTD-
CLIENT A/C 

17,625,000 3.57 3.57 

8. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,046,216 2.78 2.78 

9. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 13,740,310 2.02 2.02 

10. LION CORPORATION 10,000,000 1.81 1.81 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 201,964,865 55.94 55.94 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 292,069,435 44.06 44.06 

รวม 494,034,300 100.00 100.00 
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1.2.3.3 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่28 เมษายน 2561 

 

ช่ือ 

 

จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

1. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,196,000 99.67 99.67 

2. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.083 0.083 

3. นางอรทยั ทองมีอาคม 1,000 0.083 0.083 

4. น.ส. ภาวนีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.083 0.083 

5. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.083 0.083 

รวม 1,200,000 100.00 100.00 

 
1.2.3.4 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีเวอร์สบวิตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเซนทรลั จ ากดั 268,181 42.47 42.47 

2. บริษทั ยูนีแชมป์ จ ากดั 254,612 42.44 42.44 

3. บริษทั โชควฒันา จ ากดั  9,277 1.55 1.55 

4. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 8,271 1.38 1.38 

5. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 7,754 1.29 1.29 

6. นายชวลิต ล่ิมอตบิลูย์ 3,360 0.56 0.56 

7. บริษทั เฟิสทย์ูไนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 3,110 0.52 0.52 

8. นางอรทยั ทองมีอาคม 2,920 0.49 0.49 

9. น.ส. ภาสิณี พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,749 0.46 0.46 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

10. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,664 0.44 0.44 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 562,898 93.82 93.82 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 37,102 6.18 6.18 

รวม 600,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.5 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีแชมป์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเซนทรลั จ ากดั  299,300 99.77 99.77 

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.10 0.10 

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน  100 0.03 0.03 

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.03 0.03 

5. น.ส.ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

6. น.ส.พนิดา พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

รวม 300,000 100.00 100.00 
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1.2.3.6 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั โชควฒันา จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สายพิณวฒันา จ ากดั 890,000 12.71 12.71 

2. นายณรงค ์โชควฒันา 885,000 12.64 12.64 

3. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 875,000 12.50 12.50 

4. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 485,000 6.93 6.93 

5. นางกติยาภรณ์ ชยัถาวรเสียร 400,000 5.71 5.71 

6. บริษทัสหสิน จ ากดั 400,000 5.71 5.71 

7. นายบญุชยั โชควฒันา 295,000 4.21 4.21 

8. นางชยัลดา ตนัตเิวชกลุ 295,000 4.21 4.21 

9. นายชยัลดล โชควฒันา 295,000 4.21 4.21 

10. นายเวทติ โชควฒันา 200,000 2.86 2.86 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 5,020,000 71.71 71.71 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 1,980,000 28.29 28.29 

รวม 7,000,000 100.00 100.00 

 
1.2.3.7 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2560 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเวอส์บวิตี้ จ ากดั  1,769,300 99.96 99.96 

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.017 0.017 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.006 0.006 

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.006 0.006 

5. น.ส. ภาวนีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.006 0.006 

6. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน  100 0.006 0.006 

รวม 1,770,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.8 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั เฟิร์สยูไนเตด็อินดสัตรี จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่ 26 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 112,582 28.15 28.15 

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

3. บริษทั ไอ.ซ.ีซ ีอินเตอร์เนช ัน่เนล จ ากดั 
(มหาชน)  

36,468 9.12 9.12 

4. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 25,688 6.42 6.42 

5. น.ส. สุรางค ์เกรียงปรารถนา 8,824 2.21 2.21 

6. นางสุรีย์ โอโนะ 8,624 2.16 2.16 

7. นายพงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 8,350 2.09 2.09 

8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ 8,300 2.08 2.08 

9. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 8,072 2.02 2.02 

10. นายอศัวนิ กอ้งวฒันา 7,874 1.97 1.97 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 282,248 70.56 70.56 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 117,752 29.44 29.44 

รวม 400,000 100.00 100.00 

 
1.2.3.9 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่27 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

1. บริษทั สินภราดร จ ากดั 43,150 47.94 47.94 

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

3. บริษทั วตัสดรมยั จ ากดั 11,250 12.50 12.50 

4. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล  จ ากดั
(มหาชน) 

8,100 9.00 9.00 

5. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 3,006 3.34 3.34 

6. บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 3,000 3.33 3.33 

7. บริษทั เฟิสทย์ูไนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 1,800 2.00 2.00 

8. นายธรรมรตัน์ โชควฒันา 1,000 1.11 1.11 

9. บริษทั บ ีเอส ท ีอาร์ ส่ีศูนย์แปด จ ากดั 750 0.83 0.83 

10. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 150 0.17 0.17 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 89,850 99.83 99.83 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 150 0.17 0.17 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

รวม 90,000 100.00 100.00 

 

แกไ้ขเพิ่มเตมิเป็น 

1.2.3.1 รายชือ่กลุ่มผูถื้อหุ้นของ TFMAMA ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

82,994,102 25.17 25.17 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., 
LTD. 

55,534,253 16.84 16.84 

3. นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์ 22,167,005 6.72 6.72 

4. นาย วรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 21,751,334 6.60 6.60 

5. NOMURA SECURITIES CO LTD-
CLIENT A/C 

10,470,274 3.18 3.18 

6. บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั 7,602,387 2.31 2.31 

7. บริษทั สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 6,431,151 1.95 1.95 

8. นาย ก  าธร ตตยิกว ี 5,792,527 1.76 1.76 

9. บริษทั ยูนีเวอร์สบวิตี้ จ ากดั 5,521,076 1.67 1.67 

10. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

4,135,628 1.25 1.25 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 222,399,737 67.45 67.45 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 107,304,277 32.55 32.55 

รวม 329,704,014 100.00 100.00 

หมายเหตุ: NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญีปุ่่ น สามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท ส าหรับรายช ือ่ผ ู้ถือหุ้นของบริษัท สหพัฒนพิบูล จ  ากดั (มหาชน) และ 

บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website ของส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)  

รายละเอียดบคุคลตามมาตรา 258 

ช่ือ บคุคลตำมมำตรำ 258 จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่

เทียบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้

แล้วทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่

เทียบ 

กบัสิทธิออก

เสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
จ  ากดั (มหาชน) 

- - - - 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., 
LTD. 

- - - - 

3. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ค ูส่มรส 1,658,995 0.50 0.50 

4. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 

บริษัท ยูนีฟันด์ส จ  ากดั 3,161,166 0.96 0.96 

บริษัท ไทย อาร์เช ่คอสเมติคส์ 

จ  ากดั 
23,364 0.01 0.01 

บริษัท บอร์เนียว เวิล์ด จ  ากดั 1,183 0.0004 0.0004 

บริษัท ยูนีฟีลด์ จ  ากดั 2,538 0.0008 0.0008 

บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จ  ากดั 5,521,076 1.67 1.67 

บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จ  ากดั 3,027,820 0.92 0.92 

http://www.set.or.th/
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ช่ือ บคุคลตำมมำตรำ 258 จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่

เทียบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้

แล้วทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่

เทียบ 

กบัสิทธิออก

เสียง 

ทั้งหมด 

บริษัท ยูนีเซน็ทรัล จ  ากดั 7,602,387 2.31 2.31 

บริษัท   ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี 

จ  ากดั 
1,992,248 0.60 0.60 

บริษัท ยูนีแชมป์ จ  ากดั 2,927,128 0.89 0.89 

บริษัท ยูนีซอยล์ จ  ากดั 1,331 0.0004 0.0004 

บริษัท   ยูนิคแฟช ัน่ จ  ากดั 13,113 0.0040 0.0040 

5. NOMURA SECURITIES CO 
LTD-CLIENT A/C 

- - - - 

6. บริษัท ยูนีเซน็ทรัล จ  ากดั - - - - 

7. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ  ากดั 
(มหาชน) 

- - - - 

8. นาย ก  าธร ตติยกวี ค ูส่มรส 2,631,926 0.80 0.80 

9. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จ  ากดั - - - - 

10. บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล 
จ  ากดั (มหาชน) 

- - - - 

 

1.2.3.2 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญข่องผูท้  าค  าเสนอซือ้ 
ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2561      

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51 16.51 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

2. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

48,141,856 9.74 9.74 

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

4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - 
CLIENT ACCOUNT 

20,220,550 4.09 4.09 

5. บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั 20,195,960 4.09 4.09 

6. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 17,835,100 3.61 3.61 

7. NOMURA SECURITIES CO LTD-
CLIENT A/C 

17,625,000 3.57 3.57 

8. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,046,216 2.78 2.78 

9. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 13,740,310 2.02 2.02 

10. LION CORPORATION 10,000,000 1.81 1.81 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 201,964,865 55.94 55.94 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 292,069,435 44.06 44.06 

รวม 494,034,300 100.00 100.00 

 

1.2.3.3 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่28 เมษายน 2561 

 

ช่ือ 

 

จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

1. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,196,000 99.67 99.67 

2. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.083 0.083 
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ช่ือ 

 

จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

3. นางอรทยั ทองมีอาคม 1,000 0.083 0.083 

4. น.ส. ภาวนีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.083 0.083 

5. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.083 0.083 

รวม 1,200,000 100.00 100.00 

 
1.2.3.4 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีเวอร์สบวิตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเซนทรลั จ ากดั 268,181 42.47 42.47 

2. บริษทั ยูนีแชมป์ จ ากดั 254,612 42.44 42.44 

3. บริษทั โชควฒันา จ ากดั  9,277 1.55 1.55 

4. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 8,271 1.38 1.38 

5. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 7,754 1.29 1.29 

6. นายชวลิต ล่ิมอตบิลูย์ 3,360 0.56 0.56 

7. บริษทั เฟิสทย์ูไนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 3,110 0.52 0.52 

8. นางอรทยั ทองมีอาคม 2,920 0.49 0.49 

9. น.ส. ภาสิณี พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,749 0.46 0.46 

10. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,664 0.44 0.44 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 562,898 93.82 93.82 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 37,102 6.18 6.18 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

รวม 600,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.5 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีแชมป์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเซนทรลั จ ากดั  299,300 99.77 99.77 

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.10 0.10 

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน  100 0.03 0.03 

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.03 0.03 

5. น.ส.ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

6. น.ส.พนิดา พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

รวม 300,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.6 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั โชควฒันา จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สายพิณวฒันา จ ากดั 890,000 12.71 12.71 

2. นายณรงค ์โชควฒันา 885,000 12.64 12.64 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

3. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 875,000 12.50 12.50 

4. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 485,000 6.93 6.93 

5. นางกติยาภรณ์ ชยัถาวรเสียร 400,000 5.71 5.71 

6. บริษทั สหสิน จ ากดั 400,000 5.71 5.71 

7. นายบญุชยั โชควฒันา 295,000 4.21 4.21 

8. นางชยัลดา ตนัตเิวชกลุ 295,000 4.21 4.21 

9. นายชยัลดล โชควฒันา 295,000 4.21 4.21 

10. นายเวทติ โชควฒันา 200,000 2.86 2.86 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 5,020,000 71.71 71.71 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 1,980,000 28.29 28.29 

รวม 7,000,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.7 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2560 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเวอส์บวิตี้ จ ากดั  1,769,300 99.96 99.96 

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.017 0.017 

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.006 0.006 

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.006 0.006 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

5. น.ส. ภาวนีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.006 0.006 

6. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน  100 0.006 0.006 

รวม 1,770,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.8 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั เฟิร์สยูไนเตด็อินดสัตรี จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่ 26 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 112,582 28.15 28.15 

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

3. บริษทั ไอ.ซ.ีซ ีอินเตอร์เนช ัน่เนล จ ากดั 
(มหาชน)  

36,468 9.12 9.12 

4. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 25,688 6.42 6.42 

5. น.ส. สุรางค ์เกรียงปรารถนา 8,824 2.21 2.21 

6. นางสุรีย์ โอโนะ 8,624 2.16 2.16 

7. นายพงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 8,350 2.09 2.09 

8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ 8,300 2.08 2.08 

9. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 8,072 2.02 2.02 

10. นายอศัวนิ กอ้งวฒันา 7,874 1.97 1.97 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 282,248 70.56 70.56 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 117,752 29.44 29.44 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

รวม 400,000 100.00 100.00 

 
1.2.3.9 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่27 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด  

1. บริษทั สินภราดร จ ากดั 43,150 47.94 47.94 

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

3. บริษทั วตัสดรมยั จ ากดั 11,250 12.50 12.50 

4. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล  จ ากดั
(มหาชน) 

8,100 9.00 9.00 

5. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 3,006 3.34 3.34 

6. บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 3,000 3.33 3.33 

7. บริษทั เฟิสทย์ูไนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 1,800 2.00 2.00 

8. นายธรรมรตัน์ โชควฒันา 1,000 1.11 1.11 

9. บริษทั บ ีเอส ท ีอาร์ ส่ีศูนย์แปด จ ากดั 750 0.83 0.83 

10. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 150 0.17 0.17 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 89,850 99.83 99.83 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 150 0.17 0.17 

รวม 90,000 100.00 100.00 
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1.2.3.10 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั สายพิณวฒันา จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 200,000  14.29   14.29  

2.  นายณรงค ์โชควฒันา 200,000  14.29   14.29  

3. บริษทั สหสิน จ ากดั 100,000  7.14   7.14  

4. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 100,000  7.14   7.14  

5. นางกติยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร 100,000  7.14   7.14  

6. นายชยัลดล โชควฒันา 70,000  5.00   5.00  

7. นายชยัลดา ตนัตเิวชกลุ 70,000  5.00   5.00  

8. นายบญุชยั โชควฒันา 60,000  4.29   4.29  

9. นายเวทติ โชควฒันา 40,000  2.86   2.86  

10. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 40,000  2.86   2.86  

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 980,000  70.00   70.00  

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 420,000  30.00   30.00  

รวม 1,400,000  100.00   100.00  
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1.2.3.11 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั สหสิน จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวทิยา 1,430,000  44.27   44.27  

2. นางประวรา เอครพานิช 1,430,000  44.27   44.27  

3. นายปราโมทย์ ปวโรฬารวทิยา 260,000  8.05   8.05  

4. นางศิรินา ปวโรฬารวทิยา 110,000  3.41   3.41  

รวม 3,230,000  100.00   100.00  

 

1.2.3.12 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั วตัสดรมยั จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่27 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 31,996  79.99   79.99  

2. น.ส. ธนินธร โชควฒันา 2,000  5.00   5.00  

3. นางธีรดา อ าพนัวงษ์ 2,000  5.00   5.00  

4. นายธรรมรตัน์ โชควฒันา 2,000  5.00   5.00  

5. นายฐติภิูมิ โชควฒันา 2,000  5.00   5.00  

6. นางพชัรี สงัข์รงัสรรค ์ 2  0.01   0.01  

7. นายส าเริง มนูญผล 2  0.01   0.01  
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

รวม 40,000  100.00   100.00  

 

1.2.3.13 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั สินภราดร จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 180,000  30.00  30.00  

2. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 120,000 20.00  20.00  

3. นายณรงค ์โชควฒันา 60,000 10.00  10.00  

4. นายส าเริง มนูญผล 60,000  10.00  10.00  

5. นายธรรมรตัน์ โชควฒันา 60,000 10.00  10.00  

6. นางนิสา จินดาสมบตัเิจริญ 40,000 6.67  6.67  

7. นางดรุณี สุนทรธ ารง 30,000 5.00  5.00  

8. น.ส. สณัห์ศศิ วงศ์เจริญวทิยา 30,000  5.00  5.00  

9. นายพงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 20,000 3.33  3.33  

รวม 600,000  100.00  100.00  
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1.2.3.14 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่26 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
14,400,000 40.00 40.00 

2. บริษทั สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 7,200,000 20.00 20.00 

3. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
7,164,000 19.90 19.90 

4. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 3,204,000. 8.90 8.90 

5. บริษทั อินเตอร์เนช ัน่แนล แลบบอราทอ

รีส์ จ ากดั 
1,584,000 4.40 4.40 

6. บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,584,000 4.40 4.40 

7. บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 864,000 2.40 2.40 

รวม 36,000,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.15 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั บ ีเอส ท ีอาร์ ส่ีศุนย์แปด จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่26 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นายธรรมรตัน์ โชควฒันา 450,000 37.50 37.50 

2. นายฐติภิูมิ โชควฒันา 450,000 37.50 37.50 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

3. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 100,000 8.33 8.33 

4. น.ส. ธนินธร โชควฒันา 100,000 8.33 8.33 

5. นางธีรดา อ าพนัวงษ์ 100,000 8.33 8.33 

รวม 1,200,000.00 100.00 100.00 

 

1.2.3.16 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั อินเตอร์เนช ัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่2 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 

200,000 25.00  25.00  

2. บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 

200,000 19.56  19.56  

3. บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จ ากดั 100,000  11.88   11.88  

4. บริษทั สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 100,000  9.83   9.83  

5. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 100,000  5.58   5.58  

6. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 70,000  5.00   5.00  

7. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 70,000  3.00   3.00  

8. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 60,000  1.83   1.83  
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

9. นายมาซาโอะ คาวาอิ 40,000  1.67   1.67  

10. นางทพิาภรณ์ โชควฒันา 40,000  1.17   1.17  

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 980,000  84.52   84.52  

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 11,020,000  15.48   15.48  

รวม 12,000,000  100.00   100.00  

 

1.2.3.17 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 30,000 15.00 15.00 

2. นายธรรมรตัน์ โชควฒันา 30,000 15.00 15.00 

3. นางสมจิตต ์เอ่ียมกจิสมัฤทธ์ิ 20,000 10.00 10.00 

4. นายธีระศกัด์ิ วกิติเศรษฐ ์ 20,000 10.00 10.00 

5. นางทพิาภรณ์ โชควฒันา 20,000 10.00 10.00 

6. นายวฒันเกยีรต ิจิรสิทธิธ ารง 20,000 10.00 10.00 

7. นางอมรา ตระการกลุพนัธ์ 15,000 7.50 7.50 

8. นางจิตราภรณ์ วกิติเศรษฐ ์ 15,000 7.50 7.50 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

9. นางแกว้ตา องคส์รณะคม 15,000 7.50 7.50 

10. นางแสงทอง ชยัสิริโรจน์ 15,000 7.50 7.50 

รวม 200,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.18 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีฟันด์ส จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยู.บ.ีอุตสาหกรรมเคมี จ ากดั 749,300 99.91 99.91 

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.04 0.04 

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.01 0.01 

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.01 0.01 

5. น.ส. ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.01 0.01 

6. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.01 0.01 

รวม 750,000 100.00 100.00 
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1.2.3.19 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทย อาร์เช ่คอสเมตคิส์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่28 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีฟันด์ส จ ากดั 299,300 99.77 99.77 

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.10 0.10 

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.03 0.03 

5. น.ส. ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

6. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

รวม 300,000.00 100.00 100.00 

 

1.2.3.20 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั บอร์เนียว เวล์ิด จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่28 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั 212,500 70.83 70.83 

2. บริษทั ยูนีแชมป์ จ ากดั 86,800 28.93 28.93 

3. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.10 0.10 

4. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

5. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.03 0.03 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

6. น.ส. ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

7. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

รวม 300,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.21 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีฟีลด์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 213,500 85.40 85.40 

2. บริษทั ยูนีเวอร์สบวิตี้ จ ากดั 35,800 14.32 14.32 

3. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.12 0.12 

4. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.04 0.04 

5. นางอรทยั ทองมีอาคม 100 0.04 0.04 

6. น.ส. ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.04 0.04 

7. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.04 0.04 

รวม 250,000 100.00 100.00 
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1.2.3.22 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยู.บ.ี อุตสาหกรรมเคมี จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเซน็ทรลั จ ากดั 137,867  45.96   45.96  

2. บริษทั ยูนีแชมป์ จ ากดั 126,497  42.17   42.17  

3. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 20,525  6.84   6.84  

4. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,325  0.78   0.78  

5. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 1,814  0.60   0.60  

6. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,755  0.59   0.59  

7. บริษทั ยูนีฟันด์ส จ ากดั 1,326  0.44   0.44  

8. นายยรรยง ต ัง้จิตตก์ลุ 1,323  0.44   0.44  

9. นายถวลัย์ ต ัง้เลิศไพบลูย์ 997  0.33   0.33  

10. นายเธียรชยั มหาศิริ 634  0.21   0.21  

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 295,063 98.35 98.35 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 4,937 1.65 1.65 

รวม 300,000 100.00 100.00 
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1.2.3.23 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนีซอยล์ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2560 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเวอร์สบวิตี้ จ ากดั 69,300  99.00   99.00  

2. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300  0.43   0.43  

3. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 100  0.14   0.14  

4. นางอรทยั ทองมีอาคม 100  0.14   0.14  

5. น.ส. ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100  0.14   0.14  

6. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 100  0.14   0.14  

รวม 70,000  100.00   100.00  

 

1.2.3.24 รายชือ่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูนิค แฟช ัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยูนีเวล็ธ์ จ ากดั 15,000 50.00  50.00  

2. บริษทั ยูนีฟันด์ส จ ากดั 9,700 32.33  32.33  

3. นายวรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,300 4.33  4.33  

4. นางอรพินท ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 3.33  3.33  

5. นางอรทยั ทองมีอาคม 1,000 3.33  3.33  
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ

กบัจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมือ่เทียบ 

กบัสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

6. น.ส. ภาวณีิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 3.33  3.33  

7. น.ส. รตพิร พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 3.33  3.33  

รวม 30,000 100.00 100.00 

 

5. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.6  ภำระผูกพันที่มนียัส ำคัญตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบ

ทำนจำกผู้สอบบญัชีแล้ว 

จากเดิม  

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TFMAMA และบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น
ซึ่งแสดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2561 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 

ภาระผูกพนั
เกีย่วกบัสญัญาเชา่
ด าเนินงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
เชา่คลงัสินคา้และ
บริการอ่ืนๆ  

7 34 12 36 

การค  ้าประกนัตาม
หนังสือค  ้าประกนั
ซึ่งออกโดย
ธนาคารในนาม 
TFMAMA และ
บริษทัย่อย 

59 106 57 139 

ส ารอง 564 807 578 839 
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 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2561 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน 

 

แกไ้ขเพิ่มเตมิเป็น 

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TFMAMA และบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น
ซึ่งแสดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2561 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 

1. ภาระผูกพนั
เกีย่วกบัสญัญา
เชา่ด าเนินงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
เชา่คลงัสินคา้
และบริการอ่ืนๆ  

7 34 12 36 

2. การค  ้าประกนั
ตามหนังสือค  ้า
ประกนัซึ่งออก
โดยธนาคารใน
นาม TFMAMA 
และบริษทัย่อย
เพื่อวตัถุ 
ประสงคต์ามขอ้ 
2.1 - 2.3 

59 106 57 139 

2.1 การจ่ายช  าระ
เจ้าหน้ีส าหรบั
การใชไ้ฟฟ้าและ
การปฏบิตัติาม
สญัญาซือ้ขาย
กา๊ซธรรมชาต ิ

0 29 0 28 
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 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2561 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 

2.2 ภาษีกรม
ศุลกากร 

2 2 0 0 

2.3 การประเมินภาษี
เงินไดนิ้ตบิคุคล
ยอ้นหลงั 

57 75 57 111 

3. ส ารอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวของ
พนักงาน 

564 807 578 839 

 

4. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 4.1  สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บนัทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ  หรือบุคคลที่

เกีย่วข้องกระท ำขึ้นก่อนกำรยื่นค ำเสนอซื้อหลกัทรัพย์ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกจิกำรอย่ำงมี

นยัส ำคัญ 

จากเดิม 

4.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทกึความเขา้ใจ ทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ หรือบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกระท  าขึ้น
กอ่นการยื่นค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของกจิการอย่างมีนัยส าคญั  
4.1.1 หนังสือขอ้ตกลงการเกบ็รกัษาใบหุ้นช ัว่คราวเน่ืองดว้ยการท  าค  าเสนอซือ้หุ้นสามญัท ัง้หมดของกจิการ

โดยสมคัรใจ  

ตามทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ไดร้บัแจ้งจาก SPI ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญข่องกจิการวา่ ไม่ประสงคท์ีจ่ะขายและ
ตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นทีต่นถืออยู่ในกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหมื่นหุ้น) (“หุ้น
ทีจ่ะไม่ซือ้ขาย”) ในการท  าค  าเสนอซื้อหลักทรัพย์  และจะด าเ นินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าวตลอดระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์นั้น เพื่อวตัถุประสงค์ดังกล่าว ผูท้  าค  าเสนอ
ซือ้และ SPI ไดต้กลงด าเนินการน าใบหุ้นส าหรบัหุ้นทีจ่ะไม่ซือ้ขายไปฝากเป็นการช ัว่คราวกบัธนาคาร
พาณิชย์ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

4.1.1.1 คูส่ญัญา:     SPI และ ผูท้  าค  าเสนอซือ้     

4.1.1.2 วนัทีท่  าหนังสือขอ้ตกลง:     19 กรกฎาคม 2561   

4.1.1.3   หลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้ง:     หุ้นสามญัของกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบล้านส่ีแสนห้า
หมื่นหุ้น) หรือคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20.10 ของหุ้นท ั้งหมดที่ออกและจ าหน่ายแล้วของ
กจิการ 
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4.1.1.4 ชือ่ทีป่รึกษาในการท  าหนังสือขอ้ตกลง:      ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ทีป่รึกษาทางการ
เงิน) และบริษทั ทีป่รึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (ทีป่รึกษากฎหมาย)   

4.1.1.5 เงื่อนไขและระยะเวลามีผลบงัคบัของหนังสือขอ้ตกลง และความรบัผดิชอบของคูส่ญัญา: 

- SPI ตกลงน าใบหุ้นท ัง้หมดส าหรบัหุ้นทีจ่ะไม่ซือ้ขายไปเกบ็รกัษาเ ป็นการช ัว่คราวในตู ้
นิรภยัซึ่งผูท้  าค  าเสนอซือ้ไดท้  าสญัญาเชา่ไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน ) โดยมี
ระยะเวลาครอบคลุมตลอดชว่งระยะเวลารบัซื้อหลกัทรพัย์ 

- SPI จะไม่น าใบหุ้นของตนออกจากตูนิ้รภยั หรือด าเนินการอ่ืนใดเพื่อน าหุ้นที่จะไม่ซื้อ
ขายมาเสนอขายในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ และผูท้  าค  าเสนอซือ้จะไม่ด าเนินการใด 
ๆ เพื่อเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเกีย่วกบัการเชา่ตูนิ้รภยัโดยปราศจากความยินยอมของ SPI  

- การเขา้ถึงตูนิ้รภยัทกุครั้งจะกระท  าไดโ้ดยอาศยัผูร้บัมอบอ านาจของท ั้งผูท้  าค  าเสนอซื้อ
และ SPI  

- เมื่อส้ินสุดระยะเวลาฝากหุ้น ให้บคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจของผูท้  าค  าเสนอซื้อและ SPI 
น าใบหุ้นทีฝ่ากไวส่้งมอบคนืให้แก ่SPI และให้ขอ้ตกลงฉบบัน้ี ส้ินสุดลงทนัทีเ มื่อ SPI 
ไดร้บัคนืใบหุ้นดงักล่าวแลว้ หรือในวนัอ่ืนใดตามทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้และ SPI จะได้ตกลง
กนั  

เพิ่มเตมิเป็น 

4.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทกึความเขา้ใจ ทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ หรือบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกระท  าขึ้นกอ่น
การยื่นค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของกจิการอย่างมีนัยส าคญั ท ัง้น้ี ไม่วา่
การท  าสญัญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทกึความเขา้ใจดงักล่าว จะเป็นการท  าเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย์ในค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
หรือไม่กต็าม 

4.1.1 หนังสือขอ้ตกลงการเกบ็รกัษาใบหุ้นช ัว่คราวเน่ืองดว้ยการท  าค  าเสนอซือ้หุ้นสามญัท ัง้หมดของกจิการ
โดยสมคัรใจ  

ตามทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ไดร้บัแจ้งจาก SPI ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญข่องกจิการวา่ ไม่ประสงคท์ีจ่ะขายและ
ตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นทีต่นถืออยู่ในกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหมื่นหุ้น) (“หุ้น
ทีจ่ะไม่ซือ้ขาย”) ในการท  าค  าเสนอซื้อหลักทรัพย์  และจะด าเ นินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าวตลอดระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์นั้น เพื่อวตัถุประสงค์ดังกล่าว ผูท้  าค  าเสนอ
ซือ้และ SPI ไดต้กลงด าเนินการน าใบหุ้นส าหรบัหุ้นทีจ่ะไม่ซือ้ขายไปฝากเป็นการช ัว่คราวกบัธนาคาร
พาณิชย์ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

4.1.1.1 คูส่ญัญา:     SPI และ ผูท้  าค  าเสนอซือ้     

4.1.1.2 วนัทีท่  าหนังสือขอ้ตกลง:     19 กรกฎาคม 2561   
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4.1.1.3   หลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้ง:     หุ้นสามญัของกจิการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบล้านส่ีแสนห้า
หมื่นหุ้น) หรือคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20.10 ของหุ้นท ั้งหมดที่ออกและจ าหน่ายแล้วของ
กจิการ 

4.1.1.4 ชือ่ทีป่รึกษาในการท  าหนังสือขอ้ตกลง:      ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ทีป่รึกษาทางการ
เงิน) และบริษทั ทีป่รึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (ทีป่รึกษากฎหมาย)   

4.1.1.5 เงื่อนไขและระยะเวลามีผลบงัคบัของหนังสือขอ้ตกลง และความรบัผดิชอบของคูส่ญัญา: 

- SPI ตกลงน าใบหุ้นท ัง้หมดส าหรบัหุ้นทีจ่ะไม่ซือ้ขายไปเกบ็รกัษาเ ป็นการช ัว่คราวในตู ้
นิรภยัซึ่งผูท้  าค  าเสนอซือ้ไดท้  าสญัญาเชา่ไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน ) โดยมี
ระยะเวลาครอบคลุมตลอดชว่งระยะเวลารบัซื้อหลกัทรพัย์ 

- SPI จะไม่น าใบหุ้นของตนออกจากตูนิ้รภยั หรือด าเนินการอ่ืนใดเพื่อน าหุ้นที่จะไม่ซื้อ
ขายมาเสนอขายในการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ และผูท้  าค  าเสนอซือ้จะไม่ด าเนินการใด 
ๆ เพื่อเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเกีย่วกบัการเชา่ตูนิ้รภยัโดยปราศจากความยินยอมของ SPI  

- การเขา้ถึงตูนิ้รภยัทกุครั้งจะกระท  าไดโ้ดยอาศยัผูร้บัมอบอ านาจของท ั้งผูท้  าค  าเสนอซื้อ
และ SPI  

- เมื่อส้ินสุดระยะเวลาฝากหุ้น ให้บคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจของผูท้  าค  าเสนอซื้อและ SPI 
น าใบหุ้นทีฝ่ากไวส่้งมอบคนืให้แก ่SPI และให้ขอ้ตกลงฉบบัน้ี ส้ินสุดลงทนัทีเ มื่อ SPI 
ไดร้บัคนืใบหุ้นดงักล่าวแลว้ หรือในวนัอ่ืนใดตามทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้และ SPI จะได้ตกลง
กนั  

5. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกจิกำร 

จากเดิม 

ณ วนัทีท่  าค  าเสนอซือ้ ผูท้  าค  าเสนอซือ้ไม่มีความประสงคท์ีจ่ะขายหรือโอนหุ้นสามญัของกจิการที่ตนถืออยู่ก่อนการท  า

ค  าเสนอซือ้และหุ้นของกจิการทีจ่ะไดม้าจากการท  าค  าเสนอซือ้ครั้ง น้ีให้แก่บุคคลอ่ืนในจ านวนที่มีนัยส าคญัในช่วง

ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลารบัซือ้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้มีหน้าทีต่อ้งปฏบิตัเิพื่อให้เ ป็นไป

ตามกฎหมายหรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น หรือในกรณีทีผู่ท้  าค  าเสนอซื้อหรือกลุ่มบริษัทของ

ผูท้  าค  าเสนอซือ้มีการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นหรือโครงสรา้งทางธุรกจิภายในกลุ่มบริษทั ซึ่งผูท้  าค  าเสนอซื้ออาจมีการ

ขายหรือโอนหุ้นสามญัของกจิการให้แกผู่ถื้อหุ้นรายใหญห่รือบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
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แกไ้ขเพิ่มเตมิเป็น 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้มีความประสงคท์ีจ่ะถือหุ้นในกจิการในสดัส่วนเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่าย

แลว้ท ัง้หมดของกจิการ อนัจะส่งผลให้กจิการมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของผูท้  าค  าเสนอซือ้อย่างชดัเจนโดยสมบูรณ์  โดย 

ณ วนัทีท่  าค  าเสนอซือ้ ผูท้  าค  าเสนอซือ้ไม่มีความประสงคท์ีจ่ะขายหรือโอนหุ้นสามญัของกจิการที่ตนถืออยู่ก่อนการท  า

ค  าเสนอซือ้และหุ้นของกจิการทีจ่ะไดม้าจากการท  าค  าเสนอซือ้ครั้ง น้ีให้แก่บุคคลอ่ืนในจ านวนที่มีนัยส าคญัในช่วง

ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลารบัซือ้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้มีหน้าทีต่อ้งปฏบิตัเิพื่ อให้เ ป็นไป

ตามกฎหมายหรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น หรือในกรณีทีผู่ท้  าค  าเสนอซื้อหรือกลุ่มบริษัทของ

ผูท้  าค  าเสนอซือ้มีการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นหรือโครงสรา้งทางธุรกจิภายในกลุ่มบริษทั ซึ่งผูท้  าค  าเสนอซื้ออาจมีการ

ขายหรือโอนหุ้นสามญัของกจิการให้แกผู่ถื้อหุ้นรายใหญห่รือบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ)  

6. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ  

จากเดิม 

ในกรณีผูถื้อหุ้นทกุรายของกจิการตอบรบัค  าเสนอซือ้ ยกเวน้ SPI ทีไ่ม่ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นทีต่น

ถืออยู่จ านวน 90,450,000 หุ้น โครงสรา้งการถือหุ้นทีค่าดวา่จะเป็นภายหลงัการท  าค  าเสนอซือ้จะเป็นดงัน้ี  

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทียบกบัจ ำนวน

หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทียบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 

90,450,000 20.10 20.10 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้ 359,550,000 79.90 79.90 

รวม 450,000,000 100.00 100.00 

 

เพิ่มเตมิเป็น 

ในกรณีผูถื้อหุ้นทกุรายของกจิการตอบรบัค  าเสนอซือ้ ยกเวน้ SPI ทีไ่ม่ประสงคท์ีจ่ะขายและตกลงทีจ่ะไม่ขายหุ้นทีต่นถืออยู่

จ านวน 90,450,000 หุ้น ตามทีป่รากฎในเอกสารแนบ5 โครงสรา้งการถือหุ้นทีค่าดวา่จะเป็นภายหลงัการท  าค  าเสนอซือ้จะ

เป็นดงัน้ี 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทียบกบัจ ำนวน

หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทียบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 

90,450,000 20.10 20.10 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้ 359,550,000 79.90 79.90 

รวม 450,000,000 100.00 100.00 

 
อน่ึง ในกรณีทีภ่ายหลงัการท  าค  าเสนอซือ้ กจิการมีการกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่เ ป็นไปตามข ้อก  าหนด
เกีย่วกบัการด ารงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผูท้  าค  าเสนอซือ้จะพิจารณาร่วมกบักิจการถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมเกีย่วกบัแผนการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยเพื่อให้กจิการมีสดัส่วนการถือหุ้น เ ป็นไป
ตามขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

 

7. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.2 คณะกรรมกำรบริษทัที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ  

จากเดิม 

ในชว่งระยะเวลา 12 เดือนนับจากส้ินสุดระยะเ วลาการท  าค  าเสนอซื้อ ผูท้  าค  าเสนอซื้อไม่มีแผนการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการของกจิการเวน้แตม่ีเหตอุนัควร ท ัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวไวข้ ้างตน้ ผูท้  า
ค  าเสนอซือ้จะพิจารณาด าเนินการตามทีเ่หมาะสมโดยค  านึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเ ป็นหลัก และเ ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของกจิการ กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น 

เพิ่มเตมิเป็น 

ในชว่งระยะเวลา 12 เดือนนับจากส้ินสุดระยะเ วลาการท  าค  าเสนอซื้อ ผูท้  าค  าเสนอซื้อไม่มีแผนการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการของกจิการเวน้แตม่ีเหตอุนัควร เชน่ กรรมการลาออก และ/หรือ ครบก  าหนดวาระการด ารงต  าแหน่งของ
กรรมการ เป็นตน้ ท ัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวไวข้ ้างตน้ ผูท้  าค  าเสนอซื้อจะพิจารณา
ด าเนินการตามทีเ่หมาะสมโดยค  านึงถึงผลประโยชน์ของกจิการเป็นหลกั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกจิการ กฎหมาย
และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น 

8. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.1 รำคำต ่ำสุดและสูงสุดของหุ้นสำมญัของกจิกำรในแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำน

มำ 
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จากเดิม 

ปี ช่วงเวลำ 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำท/หุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

2558 ม.ค. – มี.ค. 44.50 40.25 

 เม.ย. – มิ.ย. 46.00 41.00 

 ก.ค. – ก.ย. 51.00 44.75 

 ต.ค. – ธ.ค. 56.00 48.00 

2559 ม.ค. – มี.ค. 72.00 51.75 

 เม.ย. – มิ.ย. 72.00 51.75 

 ก.ค. – ก.ย. 71.25 63.00 

 ต.ค. – ธ.ค. 65.50 59.50 

2560 ม.ค.- มี.ค. 65.00 62.25 

 เม.ย. – มิ.ย. 65.00 63.00 

 ก.ค. – ก.ย. 64.00 58.75 

 ต.ค. – ธ.ค. 64.50 58.00 

2561 ม.ค.- มี.ค. 64.25 61.00 

 เม.ย. – มิ.ย. 62.50 60.50 

 ก.ค. – ส.ค./1 62.00 60.50 

ทีม่า: SETSMART 
หมายเหต:ุ  1/ ขอ้มูลถึงวนัที ่20 สิงหาคม 2561 

 

เพิ่มเตมิเป็น 

ปี ช่วงเวลำ 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำท/หุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

2558 ม.ค. – มี.ค. 44.50 40.25 

 เม.ย. – มิ.ย. 46.00 41.00 
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ปี ช่วงเวลำ 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำท/หุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

 ก.ค. – ก.ย. 51.00 44.75 

 ต.ค. – ธ.ค. 56.00 48.00 

2559 ม.ค. – มี.ค. 72.00 51.75 

 เม.ย. – มิ.ย. 72.00 51.75 

 ก.ค. – ก.ย. 71.25 63.00 

 ต.ค. – ธ.ค. 65.50 59.50 

2560 ม.ค.- มี.ค. 65.00 62.25 

 เม.ย. – มิ.ย. 65.00 63.00 

 ก.ค. – ก.ย. 64.00 58.75 

 ต.ค. – ธ.ค. 64.50 58.00 

2561 ม.ค.- มี.ค. 64.25 61.00 

 เม.ย. – มิ.ย. 62.50 60.50 

 ก.ค. – ส.ค./1 
62.00 

61.50 
60.50 

 1 ส.ค. 61.50 61.25 

 2 ส.ค. 61.50 61.25 

 3 ส.ค. 61.50 61.25 

 6 ส.ค. 61.50 61.25 

 7 ส.ค. 61.75 61.5 

 8 ส.ค. 61.50 61.5 

 9 ส.ค. 61.50 61.25 

 10 ส.ค. 61.50 61.25 

 14 ส.ค. 61.75 61 

 15 ส.ค. 61.75 61.25 

 16 ส.ค. 62.00 61.25 
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ปี ช่วงเวลำ 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำท/หุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

 17 ส.ค. 61.50 61.25 

 20 ส.ค. 61.50 61.25 

 21 ส.ค. 61.50 61.25 

 22 ส.ค. 61.50 61.5 

 23 ส.ค. 61.50 61.5 

 24 ส.ค. 61.75 61.5 

 27 ส.ค. 62.00 61.25 

 28 ส.ค. 61.25 60.75 

 29 ส.ค. 61.25 60.75 

ทีม่า: SETSMART 

หมายเหต:ุ  1/  ขอ้มูลถึงวนัที ่20 สิงหาคม 2561 

9. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำร 

จากเดิม 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้ไม่มีแผนทีจ่ะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัซึ่งวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิ แผนหรือนโยบายการ
ประกอบธุรกจิของกจิการ หรือเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ภายในระยะเ วลา 12 เ ดือนนับจากวนัส้ินสุด
ระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์ของกจิการ 

ท ัง้น้ี หากมีความจ าเป็น ผูท้  าค  าเสนอซือ้อาจพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกจิของกจิการ การบริหาร โครงสร้าง
องคก์รและบคุลากร ตลอดจนโครงสรา้งทางการเงินในอนาคตของกจิการเพื่อให้มีความเหมาะสมตอ่การประกอบธุรกิจ
ปกตแิละฐานะทางการเงินของกจิการ และเพื่อให้การด าเนินธุรกจิของกิจการมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ มี
ศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนมีการบริหารจัดการทีดี่ขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแกก่จิการและผูถื้อหุ้น  

อย่างไรกดี็ ในกรณีทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ประสงคท์ีจ่ะด าเนินการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในส่วนที่เ ป็นสาระส าคญัแตกต่างไป
จากทีร่ะบไุวใ้นค  าเสนอซือ้น้ีภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการท  าค  าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กจิการ ผูท้  าค  าเสนอซือ้จะด าเนินการขอมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของกจิการ และ /หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของกจิการและ หลกัเกณฑ์กฎหมายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมท ัง้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบ  
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เพิ่มเตมิเป็น 

ผูท้  าค  าเสนอซือ้ไม่มีแผนทีจ่ะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัซึ่งวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิ แผนหรือนโยบายการ
ประกอบธุรกจิของกจิการ หรือเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ภายในระยะเ วลา 12 เ ดือนนับจากวนัส้ินสุด
ระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย์ของกจิการ 

ท ัง้น้ี หากมีความจ าเป็น เชน่ เกดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค หรือมีการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมเบ
เกอร่ีในประเทศไทย ผูท้  าค  าเสนอซือ้อาจพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกจิของกิจการ การบริหาร โครงสร้าง
องคก์รและบคุลากร ตลอดจนโครงสรา้งทางการเงินในอนาคตของกจิการเพื่อให้มีความเหมาะสมตอ่การประกอบธุรกิจ
ปกตแิละฐานะทางการเงินของกจิการ และเพื่อให้การด าเนินธุรกจิของกิจการมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ มี
ศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนมีการบริหารจัดการทีดี่ขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแกก่จิการและผูถื้อหุ้น  

อย่างไรกดี็ ในกรณีทีผู่ท้  าค  าเสนอซือ้ประสงคท์ีจ่ะด าเนินการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัแตกตา่งไป
จากทีร่ะบไุวใ้นค  าเสนอซือ้น้ีภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของ
กจิการ ผูท้  าค  าเสนอซือ้จะด าเนินการขอมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของกจิการ และ /หรือ ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของกจิการ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของกจิการและ หลกัเกณฑ์กฎหมายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมท ัง้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบ  


