
 

 

ท่ี TFMAMA 1003/2561 

 

วนัท่ี  9 ตุลาคม 2561 

 

เร่ือง การยื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 
จ ากดั (มหาชน) (“PB”) (คร้ังท่ี 2)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนาเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 
จ ากดั (มหาชน) (“PB”) (คร้ังท่ี 2) 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2561 บริษทัฯซ่ึงเป็นผูท้  าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“PB”) โดย
สมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ไดย้ื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (แบบ 247-4) (คร้ังท่ี 2) ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางสาวสรารัตน ์ตั้งศิริมงคล) 
เลขานุการบริษทั 

 

 







 

หนา้ 1 

เอกสำรแก้ไขเพิม่เตมิค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ำกดั (มหำชน) (คร้ังที ่2) 
หมายเหต:ุ ขอ้ความท่ีเพ่ิมเติมปรากฎเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเสน้ใต ้และ ขอ้ความท่ีตดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถูกขีดออก 

 

1. เพิม่เตมิส่วนที ่2 ข้อ 1.2.6  ภำระผูกพันที่มีนัยส ำคัญตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบ

ทำนจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 

จากเดิม  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 TFMAMA และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ซ่ึงแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

1. ภาระผกูพนั
เก่ียวกบัสญัญา
เช่าด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
เช่าคลงัสินคา้
และบริการอ่ืนๆ  

7 34 12 36 

2. การค ้าประกนั
ตามหนงัสือค ้า
ประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารใน
นาม TFMAMA 
และบริษทัยอ่ย
เพื่อวตัถ ุ
ประสงคต์ามขอ้ 
2.1 - 2.3 

59 106 57 139 

2.1 การจ่ายช าระ
เจา้หน้ีส าหรับ
การใชไ้ฟฟ้าและ
การปฏิบติัตาม
สญัญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติ 

0 29 0 28 



 

หนา้ 2 

 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

2.2 ภาษีกรม
ศุลกากร 

2 2 0 0 

2.3 การประเมินภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล
ยอ้นหลงั 

57 75 57 111 

3. ส ารอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวของ
พนกังาน 

564 807 578 839 

 

แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 TFMAMA และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ซ่ึงแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

1. ภาระผกูพนั
เก่ียวกบัสญัญา
เช่าด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
เช่าคลงัสินคา้และ
บริการอ่ืนๆ  

7 34 12 36 

2. การค ้าประกนั
ตามหนงัสือค ้า
ประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารใน
นาม TFMAMA 
และบริษทัยอ่ย
เพื่อวตัถ ุ

59 106 57 139 



 

หนา้ 3 

 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

ประสงคต์ามขอ้ 
2.1 - 2.3 

2.1 การจ่ายช าระ
เจา้หน้ีส าหรับ
การใชไ้ฟฟ้าและ
การปฏิบติัตาม
สญัญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติ/1 

0 29 0 28 

2.2 ภาษีกรม
ศุลกากร 

2 2 0 0 

2.3 การประเมินภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล
ยอ้นหลงั/2 

57 75 57 111 

3. ส ารอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวของ
พนกังาน 

564 807 578 839 

หมายเหตุ: 1/ ระยะเวลาค ้าประกนัส าหรับการปฎิบติัตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติและการใชไ้ฟฟ้าจะส้ินสุดในปี 2561 

และ 2562 ตามล าดบั 
2/ ระยะเวลาค ้าประกนัส าหรับการประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงัจนกระทัง่คดีความส้ินสุด 

2. เพิม่เตมิส่วนที ่3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซื้อ 

จากเดิม 

ในกรณีผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ SPI ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุน้ท่ีตนถืออยู่

จ  านวน 90,450,000 หุ้น ตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุ้นท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือจะ

เป็นดงัน้ี 

 



 

หนา้ 4 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 

90,450,000 20.10 20.10 

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 359,550,000 79.90 79.90 

รวม 450,000,000 100.00 100.00 

 
อน่ึง ในกรณีท่ีภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ กิจการมีการกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการด ารงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะพิจารณาร่วมกบักิจการถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมเก่ียวกบัแผนการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยเพ่ือใหกิ้จการมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 
เพ่ิมเติมเป็น 
 
กรณีท่ี 1 ในกรณีผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ SPI ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ี

ตนถืออยูจ่  านวน 90,450,000 หุน้ ตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการ

ท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 

90,450,000 20.10 20.10 

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 359,550,000 79.90 79.90 

รวม 450,000,000 100.00 100.00 

 
กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ 1) SPI ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตน

ถืออยูจ่  านวน 90,450,000 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีตนถือหุ้นใน PB ทั้งส้ิน 97,127,400 หุ้นตามท่ีปรากฎในเอกสาร

แนบ5 และ 2) บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 



 

หนา้ 5 

(“WACOAL”) ท่ีไดมี้มติอนุมติัการขายหุน้สามญัของ PB บางส่วนท่ีตนถืออยูร่ะหวา่งระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย์

ในคร้ังน้ีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 

90,450,000 20.10 20.10 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั 

(มหาชน) /1 

4,650,000 1.03 1.03 

บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) /2 3,000,000 0.67 0.67 

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 351,900,000 78.20 78.20 

รวม 450,000,000 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 1/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ SPC เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561ไดมี้มติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ PB 
จ านวน 1,000,000 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB ทั้งส้ิน 5,650,000 หุน้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB 
ของ SPC คงเหลือจ านวน 4,650,000 หุน้ 

2/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ WACOAL เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561ไดมี้มติอนุมติัการขายหุน้สามญัของ 
PB จ านวน 1,500,000 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB ทั้งส้ิน 4,500,000 หุน้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน 
PB ของ WACOAL คงเหลือจ านวน 3,000,000 หุน้ 

 

กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ PB ท่ีเป็นนิติบุคคล โครงสร้างการถือ

หุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 

97,127,400 21.58 21.58 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั 

(มหาชน) /1 

4,650,000  1.03 1.03 



 

หนา้ 6 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) 

4,650,000 1.03 1.03 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั  

4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์

เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

(มหาชน)  

4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล                        

แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 

4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) /2 3,000,000 0.67 0.67 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั 

(มหาชน) 

4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 4,199,900 0.93 0.93 

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 313,872,700 69.76 69.76 

รวม 450,000,000 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 1/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ SPC เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561ไดมี้มติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ PB 
จ านวน 1,000,000 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB ทั้งส้ิน 5,650,000 หุน้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB 
ของ SPC คงเหลือจ านวน 4,650,000 หุน้ 

2/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ WACOAL เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561ไดมี้มติอนุมติัการขายหุน้สามญัของ 
PB จ านวน 1,500,000 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB ทั้งส้ิน 4,500,000 หุน้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน 
PB ของ WACOAL คงเหลือจ านวน 3,000,000 หุน้ 

 
อน่ึง ในกรณีท่ีภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ กิจการมีการกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการด ารงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะพิจารณาร่วมกบักิจการถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมเก่ียวกบัแผนการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยเพ่ือใหกิ้จการมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 


