ที่ TFMAMA 1004/2561
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

การยื่นเอกสารแก ้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริ ษทั เพรซิเ ดนท์ เบเกอรี่
จาก ัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 3)

เรี ยน

กรรมการและผู จ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

สาเนาเอกสารแก ้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริ ษทั เพรซิเ ดนท์ เบเกอรี่
จาก ัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 3)

บริ ษทั ไทยเพรซิเ ดนท์ฟูดส์ จาก ัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่
17 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯซึ่งเป็ นผู ท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของบริ ษทั เพรซิเ ดนท์ เบเกอรี่ จาก ัด (มหาชน)
(“PB”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ได้ยื่นเอกสารแก ้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
(ครั้งที่ 3) ต่อสานักงานคณะกรรมการกาก ับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่เ รี ยบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (ครั้งที่ 3)

เรี ยน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

อ้างถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 29 สิ งหาคม 2561
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 28
กันยายน 2561
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (ครั้งที่ 2) ฉบับลงวันที่
9 ตุลาคม 2561
ตามที่บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรื อ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (“PB” หรื อ “กิจกำร”) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2561 และได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมีธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ผู้จดั เตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น
ผูท้ าคาเสนอซื้ อและผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ อขอเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ของกิ จการ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

เอกสำรแก้ ไขเพิม่ เติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (ครั้งที่ 3)
หมายเหตุ: ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฎเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และ ข้อความที่ตดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถูกขีดออก
1.

เพิม่ เติมส่ วนที่ 1 ข้ อ 12 แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้ ในกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์
จากเดิม
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจานวน 238,937,200 หุ ้น ที่ราคาเสนอซื้ อ
61.16 บาทต่อ หุ ้น ผูท้ าคาเสนอซื้ อจะต้อ งใช้เงิ นทุ นสาหรั บการท าคาเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์ดัง กล่ าวจ านวนทั้งสิ้ น
14,613,399,152 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ พนั หกร้อยสิ บสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่ งร้อยห้าสิ บสองบาท) อย่างไรก็ดี
ตามที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อได้รับหนังสื อแสดงเจตนายืนยันจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตนถือ
อยูใ่ นกิ จการจานวน 90,450,000 หุ ้น (เก้าสิ บล้านสี่ แสนห้าหมื่นหุ ้น) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.10 ของหุ ้นที่ ออก
และชาระแล้วทั้งหมดของกิจการในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดาเนินการมิให้มีการซื้ อขายหรื อ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้นที่จะไม่ซ้ื อขายดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ โดย SPI ได้ตกลงนาใบหุ ้นสาหรับหุ ้น
ดังกล่าวไปเก็บรั กษาเป็ นการชั่วคราวในตูน้ ิ รภัยซึ่ งผูท้ าคาเสนอซื้ อได้ทาสัญญาเช่ าไว้กับธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) และจะไม่สามารถนาใบหุ ้นดังกล่าวออกมาดาเนิ นการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ได้โดย
ปราศจากการยินยอมของผูท้ าคาเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิม่ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น
จานวนหุ ้นสามัญของกิ จการที่ ผทู ้ าคาเสนอซื้ อจะต้องทาคาเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของกิ จการ เมื่อหักจานวนหุ ้น
สามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจานวนที่ระบุขา้ งต้น) จะมีจานวนทั้งสิ้ น 148,487,200 หุ ้น (หนึ่ งร้อยสี่ สิบแปด
ล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ ้น ) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.00 ของหุ ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ
กิจการ คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิ บเอ็ดล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อยห้าสิ บสอง
บาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซื้อที่จะใช้ในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) เงิ น ฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ธนาคารซิต้ ีแบงก์ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ
จากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งหมดจานวน
6,065,183,854 บาท (หกพันหกสิ บห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิ บสี่ บาท)
(2) วงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 4,500,000,000 บาท (สี่ พนั ห้าร้อยล้านบาท) โดย ณ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนด้าน
การเงินแก่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (สี่ พนั ห้าร้อย
ล้านบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณา
รายละเอียดของหนังสื อรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อเพิม่ เติมตามเอกสารแนบ 1
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ อ ได้พิจารณารายละเอี ยดของแหล่งเงิ นทุนทั้งหมด
รวมถึงเงื่ อนไขของการให้การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่าวจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) และสถานะ
ทางการเงินของผูท้ าคาเสนอซื้อสาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แล้ว และมีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซื้ อมี
หน้า 1

แหล่งเงิ นทุ นที่ เพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื้ อในครั้ งนี้ และเงื่ อนไขสาหรั บการให้การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อ
ดังกล่าวข้างต้น เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูข้ อสิ นเชื่อ หลักประกัน เป็ นเงื่อนไขมาตรฐานทัว่ ไปสาหรับผู ้
ขอสิ นเชื่อซึ่งจาเป็ นจะต้องดาเนินการภายใต้ระเบียบการให้สินเชื่อของทางธนาคาร
แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจานวน 238,937,200 หุ ้น ที่ราคาเสนอซื้ อ
61.16 บาทต่อ หุ ้น ผูท้ าคาเสนอซื้ อจะต้อ งใช้เงิ นทุ นสาหรั บการท าคาเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์ดัง กล่ าวจ านวนทั้งสิ้ น
14,613,399,152 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ พนั หกร้อยสิ บสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่ งร้อยห้าสิ บสองบาท) อย่างไรก็ดี
ตามที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อได้รับหนังสื อแสดงเจตนายืนยันจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตนถือ
อยูใ่ นกิ จการจานวน 90,450,000 หุ ้น (เก้าสิ บล้านสี่ แสนห้าหมื่นหุ ้น) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.10 ของหุ ้นที่ ออก
และชาระแล้วทั้งหมดของกิจการในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดาเนินการมิให้มีการซื้ อขายหรื อ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้นที่จะไม่ซ้ื อขายดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ โดย SPI ได้ตกลงนาใบหุ ้นสาหรับหุ ้น
ดังกล่าวไปเก็บรั กษาเป็ นการชั่วคราวในตูน้ ิ รภัยซึ่ งผูท้ าคาเสนอซื้ อได้ทาสัญญาเช่ าไว้กับธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) และจะไม่สามารถนาใบหุ ้นดังกล่าวออกมาดาเนิ นการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ได้โดย
ปราศจากการยินยอมของผูท้ าคาเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น
จานวนหุ ้นสามัญของกิ จการที่ ผทู ้ าคาเสนอซื้ อจะต้องทาคาเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของกิ จการ เมื่อหักจานวนหุ ้น
สามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจานวนที่ระบุขา้ งต้น) จะมีจานวนทั้งสิ้ น 148,487,200 หุ ้น (หนึ่ งร้อยสี่ สิบแปด
ล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ ้น ) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.00 ของหุ ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ
กิจการ คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิ บเอ็ดล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อยห้าสิ บสอง
บาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซื้อที่จะใช้ในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) เงิ น ฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ธนาคารซิต้ ีแบงก์ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ
จากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งหมดจานวน
6,065,183,854 บาท (หกพันหกสิ บห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิ บสี่ บาท)
(2) วงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 4,500,000,000 บาท (สี่ พนั ห้าร้อยล้านบาท) โดย ณ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนด้าน
การเงินแก่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (สี่ พนั ห้าร้อย
ล้านบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณา
รายละเอียดของหนังสื อรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ อ ได้พิจารณารายละเอี ยดของแหล่งเงิ นทุนทั้งหมด
รวมถึงเงื่ อนไขของการให้การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่าวจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) และสถานะ
ทางการเงินของผูท้ าคาเสนอซื้อสาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แล้ว และมีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซื้ อมี
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แหล่งเงิ นทุ นที่ เพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื้ อในครั้ งนี้ และเงื่ อนไขสาหรั บการให้การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อ
ดังกล่าวข้างต้น เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ของผูข้ อสิ นเชื่อ หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้อง
เป็ นเงื่ อนไขมาตรฐานทั่วไปสาหรั บผูข้ อสิ นเชื่ อซึ่ งจาเป็ นจะต้องดาเนิ นการภายใต้ระเบี ยบการให้สินเชื่ อของทาง
ธนาคาร
2.

เพิม่ เติมส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.4.2 กำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันระหว่ ำงผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจกำรและบริษัทย่ อยของกิจกำร
จากเดิม
หน่วย: ล้านบาท
บุคคล/ นิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมี

ควำมสัมพันธ์

ควำมขัดแย้ ง

สำหรับงวด 6

ควำมสมเหตุสมผลของ

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

เดือนสิ้นสุ ดวันที่

รำยกำรระหว่ ำงกัน

2561

30 มิถุนำยน 2561

บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่

ประเภทรำยกำร

บริ ษทั ย่อยของ

จากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ
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แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
หน่วย: ล้านบาท
บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่ ควำมสัมพันธ์
อำจมีควำมขัดแย้ ง

ประเภทรำยกำร

สำหรับปี

สำหรับงวด

ควำมสมเหตุสมผลของ

ณ วันที่ 30

สิ้นสุ ดวันที่ 31

6 เดือน

รำยกำรระหว่ ำงกัน

มิถุนำยน 2561

ธันวำคม 2560

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2561

บริ ษทั เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ย่อย
ของ
TFMAMA

1. ค่าเช่ารับและ
รายได้อื่น

54.50

0.02045

ราคาตามสัญญา

1.1 ค่าเช่ารับ

0.50

-

ราคาตามสัญญา

1.2 รายได้จาก
การขายที่ดิน

54.00

-

ราคาตามสัญญา

1.3 รายได้จาก
การขาย

-

0.02045

ราคาตามสัญญา
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บุคคล/ นิตบิ ุคคลที่ ควำมสัมพันธ์
อำจมีควำมขัดแย้ ง

ประเภทรำยกำร

สำหรับปี

สำหรับงวด

ควำมสมเหตุสมผลของ

ณ วันที่ 30

สิ้นสุ ดวันที่ 31

6 เดือน

รำยกำรระหว่ ำงกัน

มิถุนำยน 2561

ธันวำคม 2560

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2561

วัตถุดิบ
2. เงินปันผลรับ

68.43
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166.74

3.

เพิม่ เติมส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.2 แหล่ งเงินทุนทีผ่ ้ทู ำคำเสนอซื้อใช้ ในกำรเข้ ำซื้อกิจกำร
จากเดิม
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจานวน 238,937,200 หุน้ (สองร้อยสามสิ บ
แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ ้น) ที่ราคาเสนอซื้ อ 61.16 บาท (หกสิ บเอ็ดบาทสิ บหกสตางค์) ต่อหุ ้น ผูท้ า
คาเสนอซื้ อจะต้องใช้เงิ นทุนสาหรับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจานวนทั้งสิ้ น 14,613,399,152 บาท (หนึ่ ง
หมื่นสี่ พนั หกร้อยสิ บสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิ บสองบาท) บาท อย่างไรก็ดี ตามที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อ
ได้รับหนังสื อแสดงเจตนายืนยันจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตนถืออยูใ่ นกิจการ จานวน
90,450,000 หุน้ (เก้าสิ บล้านสี่ แสนห้าหมื่นหุ ้น) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.10 ของหุ ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด
ของกิจการในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดาเนินการมิให้มีการซื้อขายหรื อโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้น
ที่จะไม่ซ้ือขายดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์โดย SPI ได้ตกลงนาใบหุ น้ สาหรับหุน้ ดังกล่าวไปเก็บรักษาเป็ น
การชัว่ คราวในตูน้ ิรภัยซึ่ งผูท้ าคาเสนอซื้ อได้ทาสัญญาเช่าไว้กบั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และจะไม่สามารถนา
ใบหุ ้นดังกล่าวออกมาดาเนิ นการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของผูท้ าคา
เสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามที่ปรากฏในส่ วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จานวนหุ ้นสามัญของกิจการที่
ผูท้ าคาเสนอซื้อจะต้องทาคาเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของกิจการ เมื่อหักจานวนหุ ้นสามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอ
ขายตามจานวนที่ระบุขา้ งต้น จะมีจานวนทั้งสิ้ น 148,487,200 หุ ้น (หนึ่ งร้อยสี่ สิบแปดล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยหุ ้น) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.00 ของหุ ้นที่ ออกและชาระแล้วทั้งหมดของกิ จการ คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิ บเอ็ดล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อยห้าสิ บสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้ า
คาเสนอซื้อที่จะใช้ในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 42,597,789.54 บาท
(2) เงินฝากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 598,568,217.94 บาท
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(3) เงินฝากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 30,330,471.72 บาท
(4) เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) จานวน 1,333,767,797.68 บาท
(5) เงินฝากธนาคารซิต้ ีแบงค์ จานวน 216,258,193.84 บาท
(6) เงินฝากธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) จานวน 16,121,294.37 บาท
(7) เงินฝากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) จานวน 1,031,024,812.00 บาท
(8) เงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) จานวน 1,125,297,115.86 บาท
(9) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 1,671,218,161.08 บาท
(10) วงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 4,500,000,000 บาท โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผทู ้ าคาเสนอ
ซื้ อในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ภายในวงเงิ น 4,500,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนั ที่
1 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสื อรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคา
เสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1
รวมเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้จานวนทั้งสิ้น 10,565,183,854.03 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิ บ
ห้าล้านหนึ่ งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิ บสี่ บาทสามสตางค์ ) ซึ่ งจะครอบคลุมมูลค่าของการทาคาเสนอซื้ อทั้ง
จานวน โดยธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุน
ทั้งหมดและสถานะทางการเงิ นของผูท้ าคาเสนอซื้ อสาหรับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แล้ว มีความเห็นว่า
ผูท้ าคาเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจานวน 238,937,200 หุน้ (สองร้อยสามสิ บ
แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ ้น) ที่ราคาเสนอซื้ อ 61.16 บาท (หกสิ บเอ็ดบาทสิ บหกสตางค์) ต่อหุ ้น ผูท้ า
คาเสนอซื้ อจะต้องใช้เงิ นทุนสาหรับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจานวนทั้งสิ้ น 14,613,399,152 บาท (หนึ่ ง
หมื่นสี่ พนั หกร้อยสิ บสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิ บสองบาท) บาท อย่างไรก็ดี ตามที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อ
ได้รับหนังสื อแสดงเจตนายืนยันจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตนถืออยูใ่ นกิจการ จานวน
90,450,000 หุน้ (เก้าสิ บล้านสี่ แสนห้าหมื่นหุ ้น) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.10 ของหุ ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด
ของกิจการในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดาเนินการมิให้มีการซื้อขายหรื อโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้น
ที่จะไม่ซ้ือขายดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์โดย SPI ได้ตกลงนาใบหุน้ สาหรับหุน้ ดังกล่าวไปเก็บรักษาเป็ น
การชัว่ คราวในตูน้ ิรภัยซึ่ งผูท้ าคาเสนอซื้ อได้ทาสัญญาเช่าไว้กบั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และจะไม่สามารถนา
ใบหุ ้นดังกล่าวออกมาดาเนิ นการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของผูท้ าคา
เสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามที่ปรากฏในส่ วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จานวนหุ ้นสามัญของกิจการที่
ผูท้ าคาเสนอซื้อจะต้องทาคาเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของกิจการ เมื่อหักจานวนหุ ้นสามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอ
ขายตามจานวนที่ระบุขา้ งต้น จะมีจานวนทั้งสิ้ น 148,487,200 หุ ้น (หนึ่ งร้อยสี่ สิบแปดล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยหุ ้น) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.00 ของหุ ้นที่ ออกและชาระแล้วทั้งหมดของกิ จการ คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
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9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิ บเอ็ดล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อยห้าสิ บสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้ า
คาเสนอซื้อที่จะใช้ในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 42,597,789.54 บาท
(2) เงินฝากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 598,568,217.94 บาท
(3) เงินฝากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 30,330,471.72 บาท
(4) เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) จานวน 1,333,767,797.68 บาท
(5) เงินฝากธนาคารซิต้ ีแบงค์ จานวน 216,258,193.84 บาท
(6) เงินฝากธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) จานวน 16,121,294.37 บาท
(7) เงินฝากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) จานวน 1,031,024,812.00 บาท
(8) เงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) จานวน 1,125,297,115.86 บาท
(9) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 1,671,218,161.08 บาท
(10) วงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 4,500,000,000 บาท โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผทู ้ าคาเสนอ
ซื้ อในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ภายในวงเงิ น 4,500,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนั ที่
1 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสื อรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคา
เสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1
รวมเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้จานวนทั้งสิ้น 10,565,183,854.03 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิ บ
ห้าล้านหนึ่ งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิ บสี่ บาทสามสตางค์ ) ซึ่ งจะครอบคลุมมูลค่าของการทาคาเสนอซื้ อทั้ง
จานวน โดยธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุน
ทั้งหมด รวมถึงเงื่ อนไขของการให้การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่าวจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) และ
สถานะทางการเงินของผูท้ าคาเสนอซื้อสาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว มีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซื้อ
มีแหล่งเงิ นทุนที่ เพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื้ อในครั้งนี้ และเงื่ อนไขสาหรับการให้การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อ
ดังกล่าวข้างต้น เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้อง เป็ นเงื่อนไขมาตรฐานทัว่ ไปสาหรับผูข้ อสิ นเชื่อซึ่ งจาเป็ น
จะต้องดาเนินการภายใต้ระเบียบการให้สินเชื่อของทางธนาคาร
4.

เพิม่ เติมส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.3.2 โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นทีค่ ำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อ
จากเดิม
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตน
ถืออยูจ่ านวน 90,450,000 หุน้ ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการ
ทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
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ชื่อ

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

ทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมดของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

กิจกำร

ของกิจกำร

90,450,000

20.10

20.10

359,550,000

79.90

79.90

450,000,000

100.00

100.00

(มหาชน)
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
รวม

กรณี ที่ 2 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้ อ ยกเว้น 1) SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่
ตนถืออยูจ่ านวน 90,450,000 หุ ้น จากจานวนหุ ้นที่ตนถือหุ ้นใน PB ทั้งสิ้ น 97,127,400 หุ ้นตามที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ5 และ 2) บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
(“WACOAL”) ที่ ไ ด้มี มติ อ นุ ม ัติ การขายหุ ้น สามัญ ของ PB บางส่ ว นที่ ต นถื อ อยู่ร ะหว่า งระยะเวลารั บ ซื้ อ
หลักทรัพย์ในครั้งนี้โครงสร้างการถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

ทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมดของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

กิจกำร

ของกิจกำร

90,450,000

20.10

20.10

บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) /1

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) /2

3,000,000

0.67

0.67

351,900,000

78.20

78.20

450,000,000

100.00

100.00

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด

จำนวนหุ้น

(มหาชน)

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
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กรณี ที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PB ที่เป็ นนิ ติบุคคล โครงสร้างการ
ถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

ทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมดของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

กิจกำร

ของกิจกำร

97,127,400

21.58

21.58

บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) /1

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จากัด

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล

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 (มหาชน)

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

4,199,900

0.93

0.93

313,872,700

69.76

69.76

450,000,000

100.00

100.00

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด

จำนวนหุ้น

(มหาชน)

(มหาชน)

เอนเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แลบบอราทอรี ส์ 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
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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
แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ ้นที่ตน
ถืออยูจ่ านวน 90,450,000 หุน้ ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการ
ทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

จำนวนหุ้น

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

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 ้นที่
ตนถืออยูจ่ านวน 90,450,000 หุ ้น จากจานวนหุ ้นที่ตนถือหุ ้นใน PB ทั้งสิ้ น 97,127,400 หุ ้นตามที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ5 และ 2) บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
(“WACOAL”) และบริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) (“TNL”) ที่ ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุ ้นสามัญของ PB
บางส่วนที่ตนถืออยูร่ ะหว่างระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ ้นที่คาดว่าจะเป็ นภายหลัง
การทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด

จำนวนหุ้น

90,450,000

(มหาชน)
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ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

20.10

20.10

ชื่อ

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวน

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

หุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมด

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร

ของกิจกำร

บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) /1

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) /2

3,000,000

0.67

0.67

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) /3

3,500,000

0.78

0.78

351,900,000

78.20

78.20

348,400,000

77.42

77.42

450,000,000

100.00

100.00

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
3/
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ TNL เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุ ้นสามัญของ PB
จานวน 1,000,000 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ น PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน PB
ของ TNL คงเหลือจานวน 3,500,000 หุน้
กรณี ที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อ ยกเว้น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PB ที่เป็ นนิ ติบุคคล โครงสร้างการ
ถือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อจะเป็ นดังนี้
ชื่อ

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

ทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมดของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

กิจกำร

ของกิจกำร

97,127,400

21.58

21.58

บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) /1

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

4,650,000

1.03

1.03

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด

จำนวนหุ้น

(มหาชน)

(มหาชน)
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ชื่อ

จำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับจำนวนหุ้น

ร้ อยละเมือ่ เทียบกับ

ทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้งหมดของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

กิจกำร

ของกิจกำร

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) /3

3,500,000

0.78

0.78

บริ ษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จากัด

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล

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 (มหาชน)

4,500,000

1.00

1.00

บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด

4,199,900

0.93

0.93

313,872,700

69.76

69.76

314,872,700

69.98

69.98

450,000,000

100.00

100.00

เอนเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แลบบอราทอรี ส์ 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
3/
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ TNL เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุ ้นสามัญของ PB
จานวน 1,000,000 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ น PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน PB
ของ TNL คงเหลือจานวน 3,500,000 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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5.

เพิม่ เติมส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.3 รำยกำรระหว่ ำงกัน
จากเดิม
ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
ปั จจุบนั กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบี ยบปฏิบตั ิและขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน
ของกิ จการกับ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษ ัทร่ วม บริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้อ ง และ/หรื อ บุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง โดยกรรมการหรื อ
กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้ อ ผูท้ าคาเสนอซื้ อไม่มีแผนที่ จะดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งนโยบายการทารายการระหว่างกันของกิจการและบริ ษทั ย่อยของกิจการแต่อย่างใด และ
ในการทารายการระหว่างกิ จการกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง และผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นการทารายการที่ มี
เงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) หรื อเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
ปั จจุบนั กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบี ยบปฏิบตั ิและขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน
ของกิ จการกับ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษ ัทร่ วม บริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้อ ง และ/หรื อ บุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง โดยกรรมการหรื อ
กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
รายละเอียดรายการระหว่างกันดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้ อ ผูท้ าคาเสนอซื้ อไม่มีแผนที่ จะดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งนโยบายการทารายการระหว่างกันของกิจการและบริ ษทั ย่อยของกิจการแต่อย่างใด และ
ในการทารายการระหว่างกิ จการกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง และผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นการทารายการที่ มี
เงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) หรื อเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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