
 

 

ที ่TFMAMA 1004/2561 

 

วนัที่  17 ตุลาคม 2561 

 

เร่ือง การยื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จ  ากดั (มหาชน) (“PB”) (ครั้งท่ี 3)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย ส าเนาเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จ  ากดั (มหาชน) (“PB”) (ครั้งท่ี 3) 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ในวนัที่                         
17 ตุลาคม 2561 บริษทัฯซึ่งเป็นผูท้  าค  าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ท ั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
(“PB”) โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ไดย้ื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) 
(ครั้งท่ี 3) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางสาวสรารัตน์ ต ั้งศิริมงคล) 
เลขานุการบริษทั 

 

 



วนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (คร้ังท่ี 3) 

เรียน เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

อา้งถึง ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 
 เอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัท่ี 28 

กนัยายน 2561 
เอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (คร้ังท่ี 2) ฉบบัลงวนัท่ี 
9 ตุลาคม 2561 

 
 ตามท่ีบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ “ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) ไดย้ื่นค าเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยข์องบริษทัเพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) (“PB” หรือ “กิจกำร”) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 และไดย้ื่นเอกสารแกไ้ขเพ่ิมเติมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 และคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 โดยมีธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (“ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซื้อ”) นั้น  

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือและผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือขอเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ ดงัมี

รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 







 

หนา้ 1 

เอกสำรแก้ไขเพิม่เตมิค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ำกดั (มหำชน) (คร้ังที ่3) 
หมายเหต:ุ ขอ้ความท่ีเพ่ิมเติมปรากฎเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเสน้ใต ้และ ขอ้ความท่ีตดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถูกขีดออก 

 

1. เพิม่เตมิส่วนที ่1 ข้อ 12 แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในกำรเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

จากเดิม  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนแสดงเจตนาขายหุน้สามญัท่ีเหลือทั้งหมดของกิจการจ านวน 238,937,200 หุ้น ท่ีราคาเสนอซ้ือ 

61.16 บาทต่อหุ้น ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งใช้เงินทุนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์ังกล่าวจ านวนทั้ งส้ิน 

14,613,399,152 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัหกร้อยสิบสามลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยห้าสิบสองบาท) อยา่งไรก็ดี 

ตามท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนายนืยนัจาก SPI วา่ไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตนถือ

อยูใ่นกิจการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นท่ีออก

และช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี พร้อมทั้งไดด้ าเนินการมิให้มีการซ้ือขายหรือ

โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีจะไม่ซ้ือขายดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์โดย SPI ไดต้กลงน าใบหุ้นส าหรับหุ้น

ดงักล่าวไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวในตูนิ้รภยัซ่ึงผูท้  าค  าเสนอซ้ือได้ท าสัญญาเช่าไวก้ับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) และจะไม่สามารถน าใบหุ้นดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดย

ปราศจากการยนิยอมของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 4.1  และเอกสารแนบ 5 นั้น 

จ านวนหุ้นสามญัของกิจการท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งท าค าเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ เม่ือหักจ านวนหุ้น

สามญัท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) จะมีจ านวนทั้งส้ิน  148,487,200 หุ้น (หน่ึงร้อยส่ีสิบแปด

ลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ

กิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9,081,477,152 บาท (เกา้พนัแปดสิบเอ็ดลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงร้อยห้าสิบสอง

บาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีจะใชใ้นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประกอบดว้ย   

(1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาติ 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้ งหมดจ านวน 
6,065,183,854 บาท (หกพนัหกสิบหา้ลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้สิบส่ีบาท) 

(2) วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพนัห้าร้อยลา้นบาท) โดย ณ 
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจดหมายยืนยนัการให้การสนับสนุนดา้น
การเงินแก่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพนัห้าร้อย
ลา้นบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณา
รายละเอียดของหนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซ้ือเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 1 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้ งหมด 

รวมถึงเง่ือนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือดงักล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และสถานะ

ทางการเงินของผูท้  าค  าเสนอซ้ือส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีแลว้ และมีความเห็นวา่ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือมี



 

หนา้ 2 

แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ี และเง่ือนไขส าหรับการให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ

ดงักล่าวขา้งตน้ เช่น ความสามารถในการช าระหน้ีของผูข้อสินเช่ือ หลกัประกนั เป็นเง่ือนไขมาตรฐานทัว่ไปส าหรับผู ้

ขอสินเช่ือซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการภายใตร้ะเบียบการใหสิ้นเช่ือของทางธนาคาร  

แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น 
 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนแสดงเจตนาขายหุน้สามญัท่ีเหลือทั้งหมดของกิจการจ านวน 238,937,200 หุ้น ท่ีราคาเสนอซ้ือ 

61.16 บาทต่อหุ้น ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งใช้เงินทุนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์ังกล่าวจ านวนทั้ งส้ิน 

14,613,399,152 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัหกร้อยสิบสามลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยห้าสิบสองบาท) อยา่งไรก็ดี 

ตามท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนายนืยนัจาก SPI วา่ไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตนถือ

อยูใ่นกิจการจ านวน 90,450,000 หุ้น (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นท่ีออก

และช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี พร้อมทั้งไดด้ าเนินการมิให้มีการซ้ือขายหรือ

โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีจะไม่ซ้ือขายดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์โดย SPI ไดต้กลงน าใบหุ้นส าหรับหุ้น

ดงักล่าวไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวในตูนิ้รภยัซ่ึงผูท้  าค  าเสนอซ้ือได้ท าสัญญาเช่าไวก้ับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) และจะไม่สามารถน าใบหุ้นดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดย

ปราศจากการยนิยอมของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 4.1  และเอกสารแนบ 5 นั้น 

จ านวนหุ้นสามญัของกิจการท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งท าค าเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ เม่ือหักจ านวนหุ้น

สามญัท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้) จะมีจ านวนทั้งส้ิน  148,487,200 หุ้น (หน่ึงร้อยส่ีสิบแปด

ลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ

กิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9,081,477,152 บาท (เกา้พนัแปดสิบเอ็ดลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงร้อยห้าสิบสอง

บาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีจะใชใ้นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประกอบดว้ย   

(1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาติ 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้ งหมดจ านวน 
6,065,183,854 บาท (หกพนัหกสิบหา้ลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้สิบส่ีบาท) 

(2) วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพนัห้าร้อยลา้นบาท) โดย ณ 
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจดหมายยืนยนัการให้การสนับสนุนดา้น
การเงินแก่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (ส่ีพนัห้าร้อย
ลา้นบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณา
รายละเอียดของหนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซ้ือเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 1 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้ งหมด 

รวมถึงเง่ือนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือดงักล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และสถานะ

ทางการเงินของผูท้  าค  าเสนอซ้ือส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีแลว้ และมีความเห็นวา่ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือมี
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แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ี และเง่ือนไขส าหรับการให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ

ดงักล่าวขา้งตน้ เช่น ความสามารถในการช าระหน้ีของผูข้อสินเช่ือ หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นเง่ือนไขมาตรฐานทั่วไปส าหรับผูข้อสินเช่ือซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการภายใตร้ะเบียบการให้สินเช่ือของทาง

ธนาคาร  

2. เพิม่เตมิส่วนที ่2 ข้อ 4.4.2 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซื้อกบักจิกำรและบริษัทย่อยของกจิกำร 

จากเดิม 

หน่วย: ลา้นบาท 

บุคคล/ นิตบุิคคลทีอ่ำจมี

ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์  

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 

2561 

ประเภทรำยกำร ส ำหรับงวด 6 

เดอืนส้ินสุดวนัที ่

30 มถุินำยน 2561 

ควำมสมเหตุสมผลของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 

จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยของ 

TFMAMA 

เงินปันผลรับ 167 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

 

แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น 

หน่วย: ลา้นบาท 

บุคคล/ นิตบุิคคลที่

อำจมคีวำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์  

ณ วนัที ่30 

มถุินำยน 2561 

ประเภทรำยกำร ส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัที ่31 

ธันวำคม 2560 

ส ำหรับงวด 

6 เดอืน

ส้ินสุดวนัที ่

30 มถุินำยน 

2561 

ควำมสมเหตุสมผลของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

บริษทั เพรซิเดนท ์

เบเกอร่ี จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย

ของ 

TFMAMA 

1. ค่าเช่ารับและ
รายไดอ่ื้น 

54.50 0.02045 ราคาตามสญัญา 

1.1 ค่าเช่ารับ 0.50 - ราคาตามสญัญา 

1.2 รายไดจ้าก
การขายท่ีดิน 

54.00 - ราคาตามสญัญา 

1.3 รายไดจ้าก
การขาย

- 0.02045 ราคาตามสญัญา 
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บุคคล/ นิตบุิคคลที่

อำจมคีวำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์  

ณ วนัที ่30 

มถุินำยน 2561 

ประเภทรำยกำร ส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัที ่31 

ธันวำคม 2560 

ส ำหรับงวด 

6 เดอืน

ส้ินสุดวนัที ่

30 มถุินำยน 

2561 

ควำมสมเหตุสมผลของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

วตัถุดิบ 

2. เงินปันผลรับ 68.43 167 

166.74 

ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

 

3. เพิม่เตมิส่วนที ่2 ข้อ 5.2 แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท ำค ำเสนอซื้อใช้ในกำรเข้ำซื้อกจิกำร 

จากเดิม 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนแสดงเจตนาขายหุน้สามญัท่ีเหลือทั้งหมดของกิจการจ านวน 238,937,200 หุน้ (สองร้อยสามสิบ

แปดลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยหุ้น) ท่ีราคาเสนอซ้ือ 61.16 บาท (หกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ผูท้  า

ค  าเสนอซ้ือจะตอ้งใชเ้งินทุนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวจ านวนทั้งส้ิน 14,613,399,152 บาท (หน่ึง

หม่ืนส่ีพนัหกร้อยสิบสามลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยหา้สิบสองบาท)  บาท อยา่งไรก็ดี ตามท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ

ไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI วา่ไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตนถืออยูใ่นกิจการ จ านวน 

90,450,000 หุน้ (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด

ของกิจการในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี พร้อมทั้งไดด้ าเนินการมิใหมี้การซ้ือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น

ท่ีจะไม่ซ้ือขายดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยโ์ดย SPI ไดต้กลงน าใบหุน้ส าหรับหุน้ดงักล่าวไปเก็บรักษาเป็น

การชัว่คราวในตูนิ้รภยัซ่ึงผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดท้ าสัญญาเช่าไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และจะไม่สามารถน า

ใบหุ้นดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยปราศจากการยินยอมของผูท้  าค  า

เสนอซ้ือ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จ านวนหุ้นสามญัของกิจการท่ี

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งท าค าเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ เม่ือหักจ านวนหุ้นสามญัท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอ

ขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้ จะมีจ านวนทั้งส้ิน 148,487,200 หุ้น (หน่ึงร้อยส่ีสิบแปดลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัสอง

ร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 

9,081,477,152 บาท (เกา้พนัแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงร้อยห้าสิบสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้  า

ค  าเสนอซ้ือท่ีจะใชใ้นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประกอบดว้ย   

(1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 42,597,789.54 บาท 
(2) เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 598,568,217.94 บาท 
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(3) เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 30,330,471.72 บาท 
(4) เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,333,767,797.68 บาท 
(5) เงินฝากธนาคารซิต้ีแบงค ์จ านวน 216,258,193.84 บาท 
(6) เงินฝากธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16,121,294.37 บาท 
(7) เงินฝากธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,031,024,812.00 บาท 
(8) เงินฝากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,125,297,115.86 บาท 
(9) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 1,671,218,161.08 บาท 
(10) วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,500,000,000 บาท โดย ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจดหมายรับรองวา่ธนาคารยนิดีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูท้  าค  าเสนอ
ซ้ือในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนัท่ี                       
1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนในการท าค า
เสนอซ้ือเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 1 

รวมเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ีจ านวนทั้งส้ิน 10,565,183,854.03 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยหกสิบ

ห้าลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพนัแปดร้อยห้าสิบส่ีบาทสามสตางค์) ซ่ึงจะครอบคลุมมูลค่าของการท าค าเสนอซ้ือทั้ง

จ านวน โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ ไดพิ้จารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุน

ทั้งหมดและสถานะทางการเงินของผูท้  าค  าเสนอซ้ือส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีแลว้ มีความเห็นว่า 

ผูท้  าค าเสนอซ้ือมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ี  

แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น 
 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนแสดงเจตนาขายหุน้สามญัท่ีเหลือทั้งหมดของกิจการจ านวน 238,937,200 หุน้ (สองร้อยสามสิบ

แปดลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยหุ้น) ท่ีราคาเสนอซ้ือ 61.16 บาท (หกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ผูท้  า

ค  าเสนอซ้ือจะตอ้งใชเ้งินทุนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวจ านวนทั้งส้ิน 14,613,399,152 บาท (หน่ึง

หม่ืนส่ีพนัหกร้อยสิบสามลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยหา้สิบสองบาท)  บาท อยา่งไรก็ดี ตามท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ

ไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนายืนยนัจาก SPI วา่ไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตนถืออยูใ่นกิจการ จ านวน 

90,450,000 หุน้ (เกา้สิบลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด

ของกิจการในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี พร้อมทั้งไดด้ าเนินการมิใหมี้การซ้ือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น

ท่ีจะไม่ซ้ือขายดงักล่าวตลอดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยโ์ดย SPI ไดต้กลงน าใบหุน้ส าหรับหุน้ดงักล่าวไปเก็บรักษาเป็น

การชัว่คราวในตูนิ้รภยัซ่ึงผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดท้ าสัญญาเช่าไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และจะไม่สามารถน า

ใบหุ้นดงักล่าวออกมาด าเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยปราศจากการยินยอมของผูท้  าค  า

เสนอซ้ือ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จ านวนหุ้นสามญัของกิจการท่ี

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งท าค าเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของกิจการ เม่ือหักจ านวนหุ้นสามญัท่ี SPI ตกลงท่ีจะไม่เสนอ

ขายตามจ านวนท่ีระบุขา้งตน้ จะมีจ านวนทั้งส้ิน 148,487,200 หุ้น (หน่ึงร้อยส่ีสิบแปดลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัสอง

ร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
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9,081,477,152 บาท (เกา้พนัแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงร้อยห้าสิบสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้  า

ค  าเสนอซ้ือท่ีจะใชใ้นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประกอบดว้ย   

(1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 42,597,789.54 บาท 
(2) เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 598,568,217.94 บาท 
(3) เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 30,330,471.72 บาท 
(4) เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,333,767,797.68 บาท 
(5) เงินฝากธนาคารซิต้ีแบงค ์จ านวน 216,258,193.84 บาท 
(6) เงินฝากธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16,121,294.37 บาท 
(7) เงินฝากธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,031,024,812.00 บาท 
(8) เงินฝากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,125,297,115.86 บาท 
(9) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 1,671,218,161.08 บาท 
(10) วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,500,000,000 บาท โดย ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจดหมายรับรองวา่ธนาคารยนิดีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูท้  าค  าเสนอ
ซ้ือในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วนัท่ี                           
1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนในการท าค า
เสนอซ้ือเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 1 

รวมเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ีจ านวนทั้งส้ิน 10,565,183,854.03 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยหกสิบ

ห้าลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพนัแปดร้อยห้าสิบส่ีบาทสามสตางค์) ซ่ึงจะครอบคลุมมูลค่าของการท าค าเสนอซ้ือทั้ง

จ านวน โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ ไดพิ้จารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุน

ทั้งหมด รวมถึงเง่ือนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือดงักล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และ

สถานะทางการเงินของผูท้  าค  าเสนอซ้ือส าหรับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีแลว้ มีความเห็นวา่ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ

มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ี และเง่ือนไขส าหรับการให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ

ดงักล่าวขา้งตน้ เช่น อตัราดอกเบ้ีย  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเง่ือนไขมาตรฐานทัว่ไปส าหรับผูข้อสินเช่ือซ่ึงจ าเป็น

จะตอ้งด าเนินการภายใตร้ะเบียบการใหสิ้นเช่ือของทางธนาคาร  

4. เพิม่เตมิส่วนที ่3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซื้อ 

จากเดิม 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ SPI ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตน

ถืออยูจ่  านวน 90,450,000 หุน้ ตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ5 โครงสร้างการถือหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการ

ท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวนหุ้น

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ

กจิกำร 

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 ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ี

ตนถืออยูจ่  านวน 90,450,000 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีตนถือหุ้นใน PB ทั้งส้ิน 97,127,400 หุ้นตามท่ีปรากฎใน

เอกสารแนบ5 และ 2) บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) (“SPC”) และ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 

(“WACOAL”) ท่ีได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB บางส่วนท่ีตนถืออยู่ระหว่างระยะเวลารับซ้ือ

หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวนหุ้น

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ

กจิกำร 

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 
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กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ PB ท่ีเป็นนิติบุคคล โครงสร้างการ

ถือหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวนหุ้น

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ

กจิกำร 

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 

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 ์ (ประเทศไทย) จ ากดั

  

4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

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

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ SPI ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ีตน

ถืออยูจ่  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 ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้นท่ี

ตนถืออยูจ่  านวน 90,450,000 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีตนถือหุ้นใน PB ทั้งส้ิน 97,127,400 หุ้นตามท่ีปรากฎใน

เอกสารแนบ5 และ 2) บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) (“SPC”) และ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 

(“WACOAL”) และบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) (“TNL”) ท่ีไดมี้มติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ PB 

บางส่วนท่ีตนถืออยูร่ะหวา่งระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงั

การท 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 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ของกจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

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 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) /3 3,500,000 0.78 0.78 

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 351,900,000 

348,400,000 

78.20 

77.42 

78.20 

77.42 

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 

3/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ TNL เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561ไดมี้มติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ PB 
จ านวน 1,000,000 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB ทั้งส้ิน 4,500,000 หุน้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB 
ของ TNL คงเหลือจ านวน 3,500,000 หุน้ 

 

กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้ทุกรายของกิจการตอบรับค าเสนอซ้ือ ยกเวน้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ PB ท่ีเป็นนิติบุคคล โครงสร้างการ

ถือหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือจะเป็นดงัน้ี 

ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวนหุ้น

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ

กจิกำร 

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 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 

4,650,000 1.03 1.03 
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ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบัจ ำนวนหุ้น

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ

กจิกำร 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกจิกำร 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) /3 3,500,000 0.78 0.78 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั

  

4,500,000 1.00 1.00 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

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 

314,872,700 

69.76 

69.98 

69.76 

69.98 

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 

3/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ TNL เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561ไดมี้มติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ PB 
จ านวน 1,000,000 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่น PB ทั้งส้ิน 4,500,000 หุน้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB 
ของ TNL คงเหลือจ านวน 3,500,000 หุน้ 

 
อน่ึง ในกรณีท่ีภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ กิจการมีการกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการด ารงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะพิจารณาร่วมกบักิจการถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมเก่ียวกบัแผนการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยเพ่ือใหกิ้จการมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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5. เพิม่เตมิส่วนที ่3 ข้อ 2.3 รำยกำรระหว่ำงกนั 

จากเดิม 

ก่อนการท าค าเสนอซ้ือ  

ปัจจุบนักิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหวา่งกนั
ของกิจการกับบริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ โดยกรรมการหรือ
กรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซ้ือ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือไม่มีแผนท่ีจะด าเนินการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของกิจการและบริษทัยอ่ยของกิจการแต่อยา่งใด และ
ในการท ารายการระหว่างกิจการกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุ้นจะเป็นการท ารายการท่ีมี
เง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) หรือเป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น 

ก่อนการท าค าเสนอซ้ือ  

ปัจจุบนักิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหวา่งกนั
ของกิจการกับบริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ โดยกรรมการหรือ
กรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
รายละเอียดรายการระหวา่งกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 4.4.2 

ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซ้ือ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือไม่มีแผนท่ีจะด าเนินการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของกิจการและบริษทัยอ่ยของกิจการแต่อยา่งใด และ
ในการท ารายการระหว่างกิจการกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุ้นจะเป็นการท ารายการท่ีมี
เง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) หรือเป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 


