ที่ TFMAMA 1003/2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่
จากัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 2)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

สาเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่
จากัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 2)

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 9 ตุลาคม
2561 บริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (“PB”) โดย
สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ครั้งที่ 2) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั

เอกสำรแก้ ไขเพิม่ เติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (ครั้งที่ 2)
หมายเหตุ: ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฎเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และ ข้อความที่ตดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถูกขีดออก
1.

เพิม่ เติมส่ วนที่ 2 ข้ อ 1.2.6 ภำระผูกพันที่มีนัยสำคัญตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซึ่งผ่ ำนกำรตรวจสอบหรือสอบ
ทำนจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว
จากเดิม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 TFMAMA และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

1. ภาระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญา
เช่าดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เช่าคลังสิ นค้า
และบริ การอื่นๆ

7

34

12

36

2. การค้ าประกัน
ตามหนังสื อค้ า
ประกันซึ่งออก
โดยธนาคารใน
นาม TFMAMA
และบริ ษทั ย่อย
เพื่อวัตถุ
ประสงค์ตามข้อ
2.1 - 2.3

59

106

57

139

2.1 การจ่ายชาระ
เจ้าหนี้สาหรับ
การใช้ไฟฟ้ าและ
การปฏิบตั ิตาม
สัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติ

0

29

0

28
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สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

2.2 ภาษีกรม
ศุลกากร

2

2

0

0

2.3 การประเมินภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ย้อนหลัง

57

75

57

111

3. สารอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวของ
พนักงาน

564

807

578

839

แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 TFMAMA และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

1. ภาระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญา
เช่าดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เช่าคลังสิ นค้าและ
บริ การอื่นๆ

7

34

12

36

2. การค้ าประกัน
ตามหนังสื อค้ า
ประกันซึ่งออก
โดยธนาคารใน
นาม TFMAMA
และบริ ษทั ย่อย
เพื่อวัตถุ

59

106

57

139
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สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

2.1 การจ่ายชาระ
เจ้าหนี้สาหรับ
การใช้ไฟฟ้ าและ
การปฏิบตั ิตาม
สัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติ/1

0

29

0

28

2.2 ภาษีกรม
ศุลกากร

2

2

0

0

2.3 การประเมินภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ย้อนหลัง/2

57

75

57

111

3. สารอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวของ
พนักงาน

564

807

578

839

ประสงค์ตามข้อ
2.1 - 2.3

หมายเหตุ: 1/ ระยะเวลาค้ าประกันสาหรับการปฎิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติและการใช้ไฟฟ้ าจะสิ้ นสุ ดในปี 2561
และ 2562 ตามลาดับ
2/

2.

ระยะเวลาค้ าประกันสาหรับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลังจนกระทัง่ คดีความสิ้นสุด

เพิม่ เติมส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.3.2 โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นทีค่ ำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อ
จากเดิม

ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุน้ ที่ตนถืออยู่
จานวน 90,450,000 หุ ้น ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุ ้นที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้ อจะ
เป็ นดังนี้
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ชื่อ

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

90,450,000

20.10

20.10

359,550,000

79.90

79.90

450,000,000

100.00

100.00

จากัด (มหาชน)
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
รวม

อนึ่ ง ในกรณี ที่ภายหลังการทาคาเสนอซื้ อ กิ จการมีการกระจายการถือหุ ้นโดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการดารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะพิจารณาร่ วมกับกิจการถึงความ
จาเป็ นและความเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพิ่มเติมเป็ น
กรณี ที่ 1 ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่
ตนถืออยูจ่ านวน 90,450,000 หุน้ ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการ
ทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

90,450,000

20.10

20.10

359,550,000

79.90

79.90

450,000,000

100.00

100.00

จากัด (มหาชน)
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
รวม

กรณี ที่ 2 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้ อ ยกเว้น 1) SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตน
ถืออยูจ่ านวน 90,450,000 หุ ้น จากจานวนหุ ้นที่ตนถือหุ ้นใน PB ทั้งสิ้ น 97,127,400 หุ ้นตามที่ปรากฎในเอกสาร
แนบ5 และ 2) บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
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(“WACOAL”) ที่ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ สามัญของ PB บางส่วนที่ตนถืออยูร่ ะหว่างระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์
ในครั้งนี้โครงสร้างการถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

90,450,000

20.10

20.10

4,650,000

1.03

1.03

3,000,000

0.67

0.67

351,900,000

78.20

78.20

450,000,000

100.00

100.00

จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด
(มหาชน) /1
บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) /2
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
รวม

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ SPC เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุ ้นสามัญของ PB
จานวน 1,000,000 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ น PB ทั้งสิ้น 5,650,000 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน PB
ของ SPC คงเหลือจานวน 4,650,000 หุน้
2/
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ WACOAL เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ สามัญของ
PB จานวน 1,500,000 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ น PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน
PB ของ WACOAL คงเหลือจานวน 3,000,000 หุน้
กรณี ที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ PB ที่เป็ นนิ ติบุคคล โครงสร้างการถือ
หุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

97,127,400

21.58

21.58

4,650,000

1.03

1.03

จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด
(มหาชน) /1
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ชื่อ

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศ

4,500,000

1.00

1.00

4,500,000

1.00

1.00

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) /2

3,000,000

0.67

0.67

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด

4,500,000

1.00

1.00

4,199,900

0.93

0.93

313,872,700

69.76

69.76

450,000,000

100.00

100.00

บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

จำนวนหุ้น

จากัด (มหาชน)

ไทย) จากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แลบบอราทอรี ส์ จากัด

(มหาชน)
บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
รวม

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ SPC เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุ ้นสามัญของ PB
จานวน 1,000,000 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ น PB ทั้งสิ้น 5,650,000 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน PB
ของ SPC คงเหลือจานวน 4,650,000 หุน้
2/
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ WACOAL เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ สามัญของ
PB จานวน 1,500,000 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ น PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน
PB ของ WACOAL คงเหลือจานวน 3,000,000 หุน้
อนึ่ ง ในกรณี ที่ภายหลังการทาคาเสนอซื้ อ กิ จการมีการกระจายการถือหุ ้นโดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการดารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะพิจารณาร่ วมกับกิจการถึงความ
จาเป็ นและความเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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