วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (แบบ 2474) ครัง้ ที่ 1

เรี ยน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

อ้ างถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560
ตามที่ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) ได้ ยื่นคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“กิจกำร”) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้ ”) เป็ น
ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการนัน้

1

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก
1.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 1 ข้ อ 5 ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่ นที่เสนอซือ้
จำกเดิม
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั มีผ้ แู สดงเจตนำต่อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
กิจกำร ซึง่ มีจำนวนหุ้นสำมัญของกิจกำรรวมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 44,574,437 หุ้น (สี่สิบสี่ล้ำนห้ ำแสนเจ็ดหมื่นสี่พนั สี่
ร้ อยสำมสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 29.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 29.78
ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร โดยเมื่อหักจำนวนหุ้นที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทังหมดออก
้
จำกจำนวนหุ้นของกิจกำรที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องทำคำเสนอซื ้อดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะส่งผลให้ จำนวนหุ้นที่ผ้ ทู ำคำเสนอ
ซื ้อจะทำคำเสนอซื ้อมีจำนวนเท่ำกับ 51,592,577 หุ้น (ห้ ำสิบเอ็ดล้ ำนห้ ำแสนเก้ ำหมื่นสองพันห้ ำร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ 34.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 34.46 ของสิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร
เพิ่มเติมเป็ น
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั มีผ้ แู สดงเจตนำต่อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
กิจกำร ซึง่ มีจำนวนหุ้นสำมัญของกิจกำรรวมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 44,574,437 หุ้น (สี่สิบสี่ล้ำนห้ ำแสนเจ็ดหมื่นสี่พนั สี่
ร้ อยสำมสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 29.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 29.78
ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร โดยเมื่อหักจำนวนหุ้นที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทังหมดออก
้
จำกจำนวนหุ้นของกิจกำรที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องทำคำเสนอซื ้อดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะส่งผลให้ จำนวนหุ้นที่ผ้ ทู ำคำเสนอ
ซื ้อจะทำคำเสนอซื ้อมีจำนวนเท่ำกับ 51,592,577 หุ้น (ห้ ำสิบเอ็ดล้ ำนห้ ำแสนเก้ ำหมื่นสองพันห้ ำร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ 34.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 34.46 ของสิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร ทังนี
้ ้สำมำรถอ้ ำงอิงรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ตำมเอกสำรแนบ 6 รำยชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดง
เจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PR

2.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 1 ข้ อ 12 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PR มีแหล่งเงินทุนเป็ นวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ ง
ศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 9,266,000,000 บำท (เก้ ำพันสองร้ อยหกสิบหกล้ ำนบำท) ซึ่งครอบคลุมถึง
จำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PR โดย
รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถพิจำรณำได้ ในเอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซื ้อจำก
ธนำคำรผู้ให้ ก้ ู

1

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อได้ พิจำรณำข้ อมูลด้ ำนแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทำคำเสนอซื ้อ ซึ่งได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
จำกธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PR ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อมี
ควำมเห็นว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
นอกจำกหน้ ำที่ของ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PR ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้แล้ ว เนื่องจำก
กำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH ตำมที่กล่ำวในข้ อ 4 ข้ ำงต้ นนัน้ จะทำให้ SPI ได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญใน PB จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน PB ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมผ่ำน PR ซึ่งเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ของ SPI ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์
ของประกำศ ทจ.12/2554 ดังนัน้ SPI จึงมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ด้ วยเช่นกัน โดย
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (“TF”) ได้ เข้ ำร่วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
PB (CoTender Offer) โดย TF จะรับซื ้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อ
ทังหมดในกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว โดยเงินทุนที่ SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดต้
ั้
อง
ใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของ
้
PB ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึง่ ไม่ใช่ SPI และ TF แสดงเจตนำ
ที่จะขำยหุ้นของ PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำสิบเจ็ดล้ ำนสี่
แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบำท) ซึ่งในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB SPI มีแหล่งเงินทุนจำนวน
31,087,000,000 บำท (สำมหมื่นหนึง่ พันแปดสิบเจ็ดล้ ำนบำท) ซึง่ ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อ
ทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PB ดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำกรุ งเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บำท
(สำมพันล้ ำนบำท)
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,044,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบสี่ล้ำน
บำท)
3. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,043,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบ
สำมล้ ำนบำท)
โดยสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ในเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
เพิ่มเติมเป็ น
กรณี
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รำยซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท ำค ำ
เสนอซื อ้ แสดงเจตนำขำยหุ้ น
สำมัญของกิจกำรทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนำไม่
ขำยหลักทรัพย์

96,167,014

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้
แล้ วทัง้ หมด
64.24

44,574,437

29.78

จำนวนหุ้น

2

เงินทุน (บำท)
5,111,276,794

2,369,131,327

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

จำนวนหลังหักจ ำนวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

51,592,577

34.46

ครัง้ ที่ 1

2,742,145,468

SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PR มีแหล่งเงินทุนเป็ นวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ ง
ศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 9,266,000,000 บำท (เก้ ำพันสองร้ อยหกสิบหกล้ ำนบำท) ซึ่งครอบคลุมถึง
จำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PR โดย
รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถพิจำรณำได้ ในเอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซื ้อจำก
ธนำคำรผู้ให้ ก้ ู
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
จากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่า ว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล
เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยม
คาเสนอซื ้อมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ
PR ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อ
ในครัง้ นี ้
นอกจำกหน้ ำที่ของ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PR ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้แล้ ว เนื่องจำก
กำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH ตำมที่กล่ำวในข้ อ 4 ข้ ำงต้ นนัน้ จะทำให้ SPI ได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญใน PB จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน PB ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมผ่ำน PR ซึ่งเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ของ SPI ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์
ของประกำศ ทจ.12/2554 ดังนัน้ SPI จึงมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ด้ วยเช่นกัน โดย
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (“TF”) ได้ เข้ ำร่วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
PB (CoTender Offer) โดย TF จะรับซื ้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อ
ทังหมดในกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว โดยเงินทุนที่ SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดต้
ั้
อง
ใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของ
้
PB ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึง่ ไม่ใช่ SPI และ TF แสดงเจตนำ
ที่จะขำยหุ้นของ PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำสิบเจ็ดล้ ำนสี่
แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบำท) ซึ่งในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB SPI มีแหล่งเงินทุนจำนวน
31,087,000,000 บำท (สำมหมื่นหนึง่ พันแปดสิบเจ็ดล้ ำนบำท) ซึง่ ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อ
ทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PB ดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำกรุ งเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บำท
(สำมพันล้ ำนบำท)
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,044,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบสี่ล้ำน
บำท)
3. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,043,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบ
สำมล้ ำนบำท)
ตำรำงแสดงกำรให้ วงเงินสินเชื่อของธนำคำรผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สำหรับกำรทำคำเสนอซือ้
3

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำ
กรุงเทพฯ

ครัง้ ที่ 1

จำนวน (บำท)
3,000,000,000

2. ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

14,044,000,000

3. ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

14,043,000,000
31,087,000,000

รวม

โดยสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ในเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
3.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1 (3) รำยชื่อผู้ถอื หุ้นของผู้ทำคำเสนอซือ้
จำกเดิม
(3)

รำยชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื ้อ
รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด

81,562,322

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
16.51

2.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)

49,241,856

9.97

3.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

38,159,873

7.72

4.

SMBC NIKKO SECURITIES INC. CLIENT ACCOUNT

20,220,550

4.09

20,195,960

4.09

18,835,100

3.81

5.
6.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด
นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

7.

NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT
A/C

17,625,000

3.57

8.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

16,546,216

3.35

9.

บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด

13,740,310

2.78

10.

LION CORPORATION
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

10,000,000

2.02

286,127,187

57.92

207,907,113
494,034,300

42.08
100.00

11.

อื่นๆ
รวม
4

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติมเป็ น
(3)

รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื ้อที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
(3.1) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นของ SPI ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด

81,562,322

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
16.51

2.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)

49,241,856

9.97

3.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

38,159,873

7.72

4.

SMBC NIKKO SECURITIES INC. CLIENT ACCOUNT

20,220,550

4.09

5.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด
นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

20,195,960

4.09

18,835,100

3.81

6.
7.

NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT
A/C

17,625,000

3.57

8.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

16,546,216

3.35

9.

บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด

13,740,310

2.78

10.

LION CORPORATION
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

10,000,000

2.02

286,127,187

57.92

207,907,113
494,034,300

42.08
100.00

11.

อื่นๆ
รวม

(3.2) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560

1.

บริ ษัท สำยพิณวัฒนำ จำกัด

890,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
12.71

2.

นำย ณรงค์ โชควัฒนำ

885,000

12.64

3.

นำย บุญปกรณ์ โชควัฒนำ

875,000

12.50

4.

นำย บุญเกียรติ โชควัฒนำ

485,000

6.93

5.

นำง กิตยำภรณ์ ชัยถำวรเสถียร

400,000

5.71

6.

บริ ษัท สหสิน จำกัด

400,000

5.71

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

5

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

7.

นำย ชัยลดล โชควัฒนำ

295,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
4.21

8.

นำง ชัยลดำ ตันติเวชกุล

295,000

4.21

9.

นำย บุญชัย โชควัฒนำ

295,000

4.21

10.

นำย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนำ

200,000

2.86

11.

รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก
อื่นๆ
รวม

5,020,000
1,980,000
7,000,000

71.71
42.08
100.00

(3.3) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สำยพิณวัฒนำ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษำยน
2559

1.

นำย ณรงค์ โชควัฒนำ

200,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
14.29

2.

นำย บุญปกรณ์ โชควัฒนำ

200,000

14.29

3.

นำง กิตยำภรณ์ ชัยถำวรเสถียร

100,000

7.14

4.

บริ ษัท สหสิน จำกัด

100,000

7.14

5.

นำย บุญเกียรติ โชควัฒนำ

100,000

7.14

6.

นำย ชัยลดล โชควัฒนำ

70,000

5.00

7.

นำง ชัยลดำ ตันติเวชกุล

70,000

5.00

8.

นำย บุญชัย โชควัฒนำ

60,000

4.29

9.

นำย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนำ

40,000

2.86

10.

น.ส. ทิวำลักษณ์ โชควัฒนำ

40,000

2.86

11.

นำงสำว ธนินธร โชควัฒนำ

40,000

2.86

12.

นำย ธรรมรัตน์ โชควัฒนำ

40,000

2.86

13.

40,000

2.86

14.

นำง ธีรดำ อำพันวงษ์
นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

40,000

2.86

15.

นำย บุณย์เอก โชควัฒนำ

40,000

2.86

16.

นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ

40,000

2.86

17.

นำง ประวรำ เอครพำนิช

40,000

2.86

18.

นำย พิศณุ โชควัฒนำ

40,000

2.86

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

6

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

19

นำย พีรนำถ โชควัฒนำ

40,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
2.86

20.

นำย เวทิต โชควัฒนำ
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

40,000

2.86

1,380,000

98.57

20,000
1,400,000

1.43
100.00

21.

อื่นๆ
รวม

(3.4) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สหสิน จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560

1.

นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ

1,430,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
44.27

2.

นำง ประวรำ เอครพำนิช

1,430,000

44.27

3.

นำย ปรำโมทย์ ปวโรฬำรวิทยำ

260,000

8.05

4.

นำง ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ
รวม

110,000
3,230,000

3.41
100.00

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

(3.5) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษำยน 2560

1,196,000

2.

นำย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
นำงสำว ภำวิณี พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
99.67

1,000

0.08

3.

นำงสำว รติพร พูนศักดิ์อดุ มสิน

1,000

0.08

4.

นำง อรทัย ทองมีอำคม
นำง อรพินท์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

1,000

0.08

1,000
1,200,000

0.08
100.00

ชื่อ
1.

5.

จำนวน (หุ้น)

รวม

(3.6) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท สินภรำดร จำกัด

43,150

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
47.94

2.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

17,644

19.60

7

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

3.

ครัง้ ที่ 1

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

บริ ษัท วัตสดรมัย จำกัด

11,250

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
12.50

8,100

9.00

3,006

3.34

5.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)
นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

6.

บริ ษัท สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จำกัด

3,000

3.33

7.

บริ ษัท เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จำกัด

1,800

2.00

8.

นำย ธรรมรัตน์ โชควัฒนำ

1,000

1.11

9.

บริ ษัท บี เอส ที อำร์ สีศ่ นู ย์แปด จำกัด

750

0.83

10.

นำย บุญเกียรติ โชควัฒนำ
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

150

0.17

89,850

99.83

150
90,000

0.17
100.00

4.

11.

อื่นๆ
รวม

(3.7) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สินภรำดร จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560

1.

นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

81,562,322

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
30.00

2.

นำย บุญเกียรติ โชควัฒนำ

49,241,856

20.00

3.

นำย ณรงค์ โชควัฒนำ

38,159,873

10.00

4.

นำย ธรรมรัตน์ โชควัฒนำ

20,220,550

10.00

5.

นำย สำเริ ง มนูญผล

20,195,960

10.00

6.

นำง นิสำ จินดำสมบัตเิ จริ ญ

18,835,100

6.67

7.

นำง ดรุณี สุนทรธำรง

17,625,000

5.00

8.

นำงสำว สัณห์ศศิ วงศ์เจริ ญวิทยำ

16,546,216

5.00

9.

นำย พงษ์ พรรธน์ ธนสำรศิลป์
รวม

13,740,310
600,000

3.33
100.00%

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

(3.8) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท วัตสดรมัย จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)
8

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

31,996

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
79.99

นำย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนำ

2,000

5.00

3.

น.ส. ธนินธร โชควัฒนำ

2,000

5.00

4.

นำย ธรรมรัตน์ โชควัฒนำ

2,000

5.00

5.

นำง ธีรดำ อำพันวงษ์

2,000

5.00

6.

นำง พัชรี สังข์รังสรรค์

2

0.01

7.

นำย สำเริ ง มนูญผล
รวม

2
40,000

0.01
100.00

ชื่อ
1.

นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

2.

จำนวน (หุ้น)

(3.9) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10
เมษำยน 2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

1.

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)

4,000,000

40.00

2.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

2,000,000

20.00

3.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)

1,990,000

19.90

4.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

890,000

8.90

5.

บริ ษัท ไทยวำโก้ จำกัด (มหำชน)

440,000

4.40

6.

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอรำทอรี ส์
จำกัด

440,000

4.40

240,000
10,000,000

2.40
100.00

7.

บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหำชน)
รวม

(3.10) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอรำทอรี ส์ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 28 มีนำคม 2560

9

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
1.

จำนวน (หุ้น)

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

3,000,000

25.00

2,347,200

19.56

1,418,300

11.82

1,180,000

9.83

3.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท วิทยำสิทธิ์ จำกัด

4.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

5.

นำย บุญเกียรติ โชควัฒนำ

669,600

5.58

6.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

600,000

5.00

7.

360,000

3.00

8.

บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด
นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

220,000

1.83

9.

นำย มำซำโอะ คำวำอิ

200,000

1.67

10.

นำง ทิพำภรณ์ โชควัฒนำ
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

140,000

1.17

10,135,100

0.84

1,864,900
12,000,000

0.16
100.00

2.

11.

อื่นๆ
รวม

(3.11) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท วิทยำสิทธิ์ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560

นำย บุญเกียรติ โชควัฒนำ
นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

30,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
15.00

30,000

15.00

นำง ทิพำภรณ์ โชควัฒนำ
นำย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

20,000

10.00

20,000

10.00

20,000

10.00

6.

นำย วัฒนเกียรติ จิรสิทธิธำรง
นำง สมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์

20,000

10.00

7.

นำง แก้ วตำ องค์สรณะคม

15,000

7.50

8.

นำง จิตรำภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

15,000

7.50

9.

นำง แสงทอง ชัยสิริโรจน์

15,000

7.50

10.

นำง อมรำ ตระกำรกุลพันธ์
รวม

15,000
200,000

7.50
100.00

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

จำนวน (หุ้น)

10

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

(3.12) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10
เมษำยน 2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

1.

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)

112,582

28.15

2.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

57,466

14.37

3.

บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)

36,468

9.12

4.

บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด

25,688

6.42

5.

นำย เยียกกวย แซ่ลี ้

16,650

4.16

6.

นำงสำว สุรำงค์ เกรี ยงปรำรถนำ

8,824

2.21

7.

นำง สุรีย์ โอโนะ

8,624

2.16

8.

บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

8,072

2.02

9.

นำย อัศวิน ก้ องวัฒนำ

7,874

1.97

10.

นำย อัครเดช ก้ องวัฒนำ
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

7,872

1.97

290,120

72.53

109,880
400,000

27.47
100.00

11.

อืน่ ๆ
รวม

(3.13) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท บี เอส ที อำร์ สีศ่ นู ย์แปด จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26
เมษำยน 2560

1.

นำย ฐิ ติภมู ิ โชควัฒนำ

450,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
37.50

2.

นำย ธรรมรัตน์ โชควัฒนำ

450,000

37.50

3.

นำงสำว ธนินธร โชควัฒนำ

100,000

8.33

4.

นำง ธีรดำ อำพันวงษ์
นำย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

100,000

8.33

100,000
1,200,000

8.33
100.00

ชื่อ

5.

จำนวน (หุ้น)

รวม

(3.14) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559
11

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

1,769,300

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
99.96

300

0.02

นำงสำว ภำวิณี พูนศักดิ์อดุ มสิน
นำงสำว รติพร พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

100

0.01

100

0.01

นำง อรทัย ทองมีอำคม
นำง อรพินท์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

100

0.01

100
1,770,000

0.01
100.00

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครัง้ ที่ 1

จำนวน (หุ้น)

บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จำกัด
นำย วีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

รวม

(3.15) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษำยน
2560
ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด

268,181

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
44.70

2.

บริ ษัท ยูนีแชมป์ จำกัด

254,612

42.44

3.

9,277

1.55

4.

บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด
นำย วีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

8,271

1.38

5.

บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด

7,754

1.29

6.

นำย ชวลิต ลิม่ อติบลู ย์

3,360

0.56

7.

บริ ษัท เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จำกัด

3,110

0.52

8.

นำง อรทัย ทองมีอำคม

2,920

0.49

9.

นำงสำว ภำวิณี พูนศักดิ์อดุ มสิน
นำงสำว รติพร พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

2,749

0.46

2,664

0.44

562,898

93.82

22,023
584,921

22,023
584,921

10.

รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก
11.

อื่นๆ
รวม

(3.16) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท ยูนีแชมป์ จำกัด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

1.

ชื่อ

จำนวน (หุ้น)

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด

299,300
12

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
99.77

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

300

3.

นำย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
นำง พนิดำ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
0.10

100

0.03

4.

นำงสำว ภำวิณี พูนศักดิ์อดุ มสิน

100

0.03

5.

นำง อรทัย ทองมีอำคม
นำง อรพินท์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

100

0.03

100
300,000

0.03
100.00

ชื่อ
2.

6.

จำนวน (หุ้น)

รวม
4.

ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1 (6) ภำระผูกพันที่มีนัยสำคัญ
จำกเดิม
SPI มีภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบกำรเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสำหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี ้
– วงเงินค ้ำประกันที่ทำกับธนำคำร สถำบันกำรเงินและบริ ษัทต่ำงๆ ให้ กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 311.9
ล้ ำนบำท มียอดใช้ ไป จำนวน 156.9 ล้ ำนบำท
– กำรค ้ำประกันรับจำกผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ ำและไอน ้ำในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมฯ ศรี รำชำรวมจำนวน 201.5 ล้ ำน
บำท และ 30.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
– ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 56.5 ล้ ำนบำท และภำระหนี ้สินจำกกำรค ้ำประกันจำนวน 4.57 ล้ ำน
บำท
– วงเงินสำหรับกำรใช้ จ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรพำณิชย์ จำนวน 13.0 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐ
เพิ่มเติมเป็ น
SPI มีภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ ในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้
เสียที่สอบทำนแล้ วสำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 ดังนี ้
– วงเงินค ้ำประกันที่ทำกับธนำคำร สถำบันกำรเงินและบริ ษัทต่ำงๆ ให้ กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 463.4
ล้ ำนบำท มียอดใช้ ไป จำนวน 327.2 ล้ ำนบำท
– กำรค ้ำประกันรับจำกผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ ำและไอน ้ำในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมฯ ศรี รำชำรวมจำนวน 201.9 ล้ ำน
บำท และ 32.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
– ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 57.7 ล้ ำนบำท
– วงเงินสำหรับกำรใช้ จ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรพำณิชย์ จำนวน 13.0 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐ
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ครัง้ ที่ 1

SPI มีภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบกำรเงินรวมที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้ เสียที่ตรวจสอบแล้ วสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี ้
– วงเงินค ้ำประกันที่ทำกับธนำคำร สถำบันกำรเงินและบริ ษัทต่ำงๆ ให้ กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 311.9
ล้ ำนบำท มียอดใช้ ไป จำนวน 156.9 ล้ ำนบำท
– กำรค ้ำประกันรับจำกผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ ำและไอน ้ำในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมฯ ศรี รำชำรวมจำนวน 201.5 ล้ ำน
บำท และ 30.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
– ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 56.5 ล้ ำนบำท และภำระหนี ้สินจำกกำรค ้ำประกันจำนวน 4.6 ล้ ำน
บำท
– วงเงินสำหรับกำรใช้ จ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรพำณิชย์ จำนวน 13.0 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐ
5.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.1 สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำ/ ข้ อตกลง/บันทึกควำมเข้ ำใจ ที่ผ้ ูทำคำเสนอซือ้
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกระทำขึน้ ก่ อนกำรยื่นคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ ของกิจกำรอย่ ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี ้ ไม่ ว่ำกำรทำสัญญำ/ ข้ อตกลง/บันทึกควำมเข้ ำใจดังกล่ ำว จะ
เป็ นกำรทำเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ในคำเสนอซือ้ หรือไม่ ก็ตำม
จำกเดิม
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรโอนและรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH ภำยใต้ สญ
ั ญำโอนและรับโอนกิจกำรเสร็ จสมบูรณ์ SPI จะ
มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำรตำมรำยละเอียดที่กล่ำวในข้ อ 4 ส่วนที่ 1 ข้ ำงต้ น เพื่อ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหน้ ำที่ภำยหลังกำรได้ ห้ นุ สำมัญในกิจกำรมำจำกกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของ PH จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender
Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ. 12/2554
เพิ่มเติมเป็ น
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรโอนและรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH ภำยใต้ สญ
ั ญำโอนและรับโอนกิจกำรเสร็ จสมบูรณ์ SPI จะ
มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ทงหมดของกิ
ั้
จกำรตำมรำยละเอียดที่กล่ำวในข้ อ 4 ส่วนที่ 1 ข้ ำงต้ น เพื่อ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหน้ ำที่ภำยหลังกำรได้ ห้ นุ สำมัญในกิจกำรมำจำกกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของ PH จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรั พย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender
Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ. 12/2554 ซึง่ ปั จจุบนั SPI ได้ ทำตำมเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำโอนและ
รับโอนกิจกำรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ณ วันที่ 8 มิถนุ ำยน 2560 SPI ได้ ทำกำรรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH โดยเสร็ จ
สมบูรณ์แล้ ว
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6.

ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.2 กำรถือหุ้นไม่ ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ หรื อผู้มีอำนำจ
กระทำกำรผูกพันผู้ทำคำเสนอซือ้ ในกิจกำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของกิจกำร ณ วันที่ 12 พฤษภำคม
2560
จำกเดิม
1) SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดใน
้
PR
2) นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำรของ SPI ถือหุ้นใน PR รวมกับ
บุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ใน PR
3) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ SPI ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
4) นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
5) นำงสำวศิริกลุ ธนสำรศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
6) นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 2,550,938
คิดเป็ นจำนวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
เพิ่มเติมเป็ น
7) SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดใน
้
PR
8) นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำรของ SPI ถือหุ้นใน PR รวมกับ
บุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ใน PR
9) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ SPI ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
10) นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
11) นำงสำวศิริกลุ ธนสำรศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
12) นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 2,550,938
คิดเป็ นจำนวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
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ครัง้ ที่ 1

รำยละเอียดบุคคลตำมมำตรำ 258
รำยชื่อ
1
2
3
4
5
6

บุคคลตำมมำตรำ 258

SPI
นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ
นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ
นำงสำวศิริกลุ ธนสำรศิลป์
นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน

PR
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
คูส่ มรส
คูส่ มรส
-

ทีม่ า: SPI และ PR

7.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.3 กำรถือหุ้นไม่ ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
กรรมกำรของกิจกำรในผู้ทำคำเสนอซือ้ ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 สำหรับกำรถือหุ้นใน SPI
จำกเดิม
1) นำยเพชร พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ PR ถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 15,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.003 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI
2) นำย พิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน PR ถือหุ้น PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 24,848,849 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.60 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน PR และรวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้น PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดใน
้
PR นำย พิพฒ
ั พะเนียง
เวทย์มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.002 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ใน SPI
เพิ่มเติมเป็ น
1) นำยเพชร พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ PR ถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 15,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.003 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI
2) นำย พิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน PR ถือหุ้น PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 24,848,849 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.60 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน PR และรวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้น PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดใน
้
PR นำย พิพฒ
ั พะเนียง
เวทย์มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.002 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ใน SPI
รำยละเอียดบุคคลตำมมำตรำ 258
รำยชื่อ
บุคคลตำมมำตรำ 258
1 นำยเพชร พะเนียงเวทย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
2 นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
คูส่ มรส
ทีม่ า: SPI และ PR

8.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.4 (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน
จากเดิม
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- ไม่มี –
เพิ่มเติมเป็ น
หน่ วย: บำท
บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ : ลักษณะควำมสัมพันธ์
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ กำรถือหุ้นร่วมกัน
C: บริษัทค ้ำประกัน
E: บริษัทมีรำยกำรซื ้อขำยระหว่ำงกัน

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557
2558
2559
8,100,000

8,640,000

9,180,000

ควำมสัมพันธ์
A, E, F

B: บริษัทมีกรรมกำรร่วมกัน
D: บริษัทให้ ก้ ยู ืม
F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรเป็ นญำติสนิทกรรมกำร

ภายหลังการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
PH SPI ได้ รับโอนสัญญาเช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่ องจักร ซึ่ง PR
เป็ นหนึง่ ในคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้ SPI และ PR มีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวระหว่างกัน ทังหมด
้
3 สัญญา
คิดเป็ นมูลค่า ณ วันโอนกิจการ หรื อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2560 ประมาณ 3.1 ล้ านบาท
โปรดดูรายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติมที่ ส่วนที่ 3 ข้ อ 2.3 รายการระหว่างกัน
9.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.2 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PR มีแหล่งเงินทุนเป็ นวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ ง
ศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 9,266,000,000 บำท (เก้ ำพันสองร้ อยหกสิบหกล้ ำนบำท) ซึ่งครอบคลุมถึง
จำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PR โดย
รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถพิจำรณำได้ ในเอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซื ้อจำก
ธนำคำรผู้ให้ ก้ ู
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อได้ พิจำรณำข้ อมูลด้ ำนแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทำคำเสนอซื ้อ ซึ่งได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
จำกธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรั พย์ของ PR ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อมี
ควำมเห็นว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
นอกจำกหน้ ำที่ของ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PR ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้แล้ ว เนื่องจำก
กำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH ตำมที่กล่ำวในข้ อ 4 ข้ ำงต้ นนัน้ จะทำให้ SPI ได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญใน PB จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน PB ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมผ่ำน PR ซึ่งเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ของ SPI ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์
ของประกำศ ทจ.12/2554 ดังนัน้ SPI จึงมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ด้ วยเช่นกัน โดย
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (“TF”) ได้ เข้ ำร่วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
PB (CoTender Offer) โดย TF จะรับซื ้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อ
ทังหมดในกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว โดยเงินทุนที่ SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดต้
ั้
อง
ใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของ
้
PB ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึง่ ไม่ใช่ SPI และ TF แสดงเจตนำ
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ที่จะขำยหุ้นของ PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำสิบเจ็ดล้ ำนสี่
แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบำท) ซึ่งในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB SPI มีแหล่งเงินทุนจำนวน
31,087,000,000 บำท (สำมหมื่นหนึง่ พันแปดสิบเจ็ดล้ ำนบำท) ซึง่ ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อ
ทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PB ดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำกรุ งเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บำท
(สำมพันล้ ำนบำท)
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,044,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบสี่ล้ำน
บำท)
3. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,043,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบ
สำมล้ ำนบำท)
โดยสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ในเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
เพิ่มเติมเป็ น
กรณี
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รำยซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท ำค ำ
เสนอซื อ้ แสดงเจตนำขำยหุ้ น
สำมัญของกิจกำรทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนำไม่
ขำยหลักทรัพย์
จำนวนหลังหักจ ำนวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

96,167,014

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้
แล้ วทัง้ หมด
64.24

44,574,437

29.78

2,369,131,327

51,592,577

34.46

2,742,145,468

จำนวนหุ้น

เงินทุน (บำท)
5,111,276,794

SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PR มีแหล่งเงินทุนเป็ นวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ ง
ศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 9,266,000,000 บำท (เก้ ำพันสองร้ อยหกสิบหกล้ ำนบำท) ซึ่งครอบคลุมถึง
จำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PR โดย
รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถพิจำรณำได้ ในเอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซื ้อจำก
ธนำคำรผู้ให้ ก้ ู
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
จากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่า ว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล
เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยม
คาเสนอซื ้อมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ
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PR ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อ
ในครัง้ นี ้
นอกจำกหน้ ำที่ของ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PR ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้แล้ ว เนื่องจำก
กำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH ตำมที่กล่ำวในข้ อ 4 ข้ ำงต้ นนัน้ จะทำให้ SPI ได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญใน PB จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน PB ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมผ่ำน PR ซึ่งเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ของ SPI ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์
ของประกำศ ทจ.12/2554 ดังนัน้ SPI จึงมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ด้ วยเช่นกัน โดย
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (“TF”) ได้ เข้ ำร่วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
PB (CoTender Offer) โดย TF จะรับซื ้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อ
ทังหมดในกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว โดยเงินทุนที่ SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดต้
ั้
อง
ใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของ
้
PB ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึง่ ไม่ใช่ SPI และ TF แสดงเจตนำ
ที่จะขำยหุ้นของ PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำสิบเจ็ดล้ ำนสี่
แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบำท) ซึ่งในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB SPI มีแหล่งเงินทุนจำนวน
31,087,000,000 บำท (สำมหมื่นหนึง่ พันแปดสิบเจ็ดล้ ำนบำท) ซึง่ ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อ
ทังหมดก่
้
อนหักจำนวนหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ของ PB ดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำกรุ งเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บำท
(สำมพันล้ ำนบำท)
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,044,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบสี่ล้ำน
บำท)
3. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,043,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่สิบ
สำมล้ ำนบำท)
ตำรำงแสดงกำรให้ วงเงินสินเชื่อของธนำคำรผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สำหรับกำรทำคำเสนอซือ้
ธนำคำรผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำ
กรุงเทพฯ

จำนวน (บำท)
3,000,000,000

2. ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

14,044,000,000

3. ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

14,043,000,000
31,087,000,000

รวม

โดยสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ในเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
10.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร
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ครัง้ ที่ 1

จำกเดิม
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขำยหุ้นหรื อโอนหุ้นของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อและหุ้นที่จะรับซื ้อจำก
กำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ในจำนวนที่มีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำ
กำรทำคำเสนอซื ้อ เนื่องจำกกำรทำคำเสนอซื ้อจะช่วยเสริ มสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบทำงธุรกิจและเพิ่มโอกำสในกำร
ขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคตจำกกำรถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจอำหำรในเครื อสหพัฒน์ที่มีควำมผันผวน
ค่อนข้ ำงต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อเข้ ำลงทุนอยู่ในปั จจุบนั เช่น ธุรกิจสวนอุตสำหกรรม ธุรกิจ
เครื่ องสำอำง และธุรกิจเสื ้อผ้ ำ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ตำม เว้ นแต่ ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อทำกำรปรับโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น
ซึง่ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขำยหรื อโอนหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่หรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ กรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่มี
ผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะได้ มีกำรพิจำรณำระดับกำรลงทุนและกำรถือหุ้นใน PR ควบคูไ่ ปกับแผนกำรดำเนินงำน กำร
ขยำยกิจกำร แนวทำงเชิงกลยุทธ์ ควำมต้ องกำรใช้ เงินทุน และสภำพคล่องของ PR อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
PR จะมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ขยำยธุรกิจ และเติบโตในอนำคตได้ ทังยั
้ งมีเงินทุน และสภำพคล่องเพียงพอ
สำหรับกำรดำเนินงำนและขยำยกิจกำรต่อไป
เพิ่มเติมเป็ น
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขำยหุ้นหรื อโอนหุ้นของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อและหุ้นที่จะรับซื ้อจำก
กำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ในจำนวนที่มีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำ
กำรทำคำเสนอซื ้อ เนื่องจำกกำรทำคำเสนอซื ้อจะช่วยเสริ มสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบทำงธุรกิจและเพิ่มโอกำสในกำร
ขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคตจำกกำรถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจอำหำรในเครื อสหพัฒน์ที่มีควำมผันผวน
ค่อนข้ ำงต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อเข้ ำลงทุนอยู่ในปั จจุบนั เช่น ธุรกิจสวนอุตสำหกรรม ธุรกิจ
เครื่ องสำอำง และธุรกิจเสื ้อผ้ ำ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ตำม เว้ นแต่ ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อทำกำรปรับโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น
ซึง่ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขำยหรื อโอนหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่หรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ กรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่มี
ผลบังคับใช้ ในขณะนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนกำรที่จะทำกำรปรับโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจำกที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้ งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้
รวมทังไม่
้ มีแผนกำรที่จะเปลีย่ นแปลงระดับกำรลงทุนและกำรถือหุ้นใน PR อย่ำงมีนยั ยะสำคัญ โดยกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ จะคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของ PR เป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะได้ มีกำรพิจำรณำระดับกำรลงทุนและกำรถือหุ้นใน PR ควบคูไ่ ปกับแผนกำรดำเนินงำน กำร
ขยำยกิจกำร แนวทำงเชิงกลยุทธ์ ควำมต้ องกำรใช้ เงินทุน และสภำพคล่องของ PR อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
PR จะมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ขยำยธุรกิจ และเติบโตในอนำคตได้ ทังยั
้ งมีเงินทุน และสภำพคล่องเพียงพอ
สำหรับกำรดำเนินงำนและขยำยกิจกำรต่อไป
11.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.4 ข้ อมูลจำเป็ นอื่น
จำกเดิม
เนื่องจำก PR และ TF จะดำเนินกำรควบบริ ษัท เข้ ำด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่ (“บริ ษัทใหม่ ”) ตำมขันตอนของ
้
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนันหำกผู
้
้ ถือหุ้น PR ไม่ได้ ขำยหุ้นของ
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เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

ตนให้ กบั SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PR โดย SPI ดังกล่ำวข้ ำงต้ น หรื อไม่ได้ ขำยหุ้นของตนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่ PR และ TF จะดำเนินกำรจดทะเบียนควบบริ ษัทต่อไป ผู้ถือหุ้นของ PR ดังกล่ำวจะ
กลำยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่เมื่อ PR และ TF จดทะเบียนควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ
เพิ่มเติมเป็ น
เนื่องจำก PR และ TF จะดำเนินกำรควบบริ ษัท เข้ ำด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่ (“บริ ษัทใหม่ ”) ตำมขันตอนของ
้
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนันหำกผู
้
้ ถือหุ้น PR ไม่ได้ ขำยหุ้นของ
ตนให้ กบั SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PR โดย SPI ดังกล่ำวข้ ำงต้ น หรื อไม่ได้ ขำยหุ้นของตนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่ PR และ TF จะดำเนินกำรจดทะเบียนควบบริ ษัทต่อไป ผู้ถือหุ้นของ PR ดังกล่ำวจะ
กลำยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่เมื่อ PR และ TF จดทะเบียนควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำในกำรเข้ ำทำธุรกรรมโดยสังเขปของ SPI, TF และ PR
กำรดำเนินงำน

กำหนดกำร

กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด (EBT)
กำหนดวัน record date ผู้มีสทิ ธิเข้ ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ SPI

30 มีนำคม 2560

กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SPI

31 มีนำคม 2560

ประชุมผู้ถือหุ้น SPI

25 เมษำยน 2560

SPI รับโอนกิจกำรและชำระค่ำตอบแทนแก่ PH

8 มิถนุ ำยน 2560

SPI ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของ PR (25 วันทำกำร)

21 มิถุนำยน 2560 - 26
กรกฎำคม 2560

SPI ร่ วมกับ TF ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของ PB (25 วันทำกำร)

21 มิถุนำยน 2560 - 26
กรกฎำคม 2560

กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบบริษัทของ TF และ PR
กำหนดวัน record date ผู้มีสทิ ธิเข้ ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ PR

29 มีนำคม 2560

กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ PR

30 มีนำคม 2560

กำหนดวัน record date ผู้มีสทิ ธิเข้ ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ TF

30 มีนำคม 2560

กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TF

31 มีนำคม 2560

ประชุมผู้ถือหุ้น TF และ PR

25 เมษำยน 2560

กำรรั บ ซือ้ หุ้ น จำกผู้ ถือ หุ้ น
(14 วัน)(1)

TF

และ PR ที่ คัด ค้ ำ นกำรควบบริ ษั ท

ระยะเวลำเจ้ ำหนี ้คัดค้ ำนกำรควบบริ ษัท (2 เดือน)

26 เมษำยน – 9
พฤษภำคม 2560
พฤษภำคม – กรกฎำคม
2560

ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท TF และ PR เพื่อเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
21

คำดว่ำจะเป็ นช่วง

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 1

กำรดำเนินงำน

กำหนดกำร
เดือนสิงหำคม 2560

ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ รวมถึง ชื่อบริ ษัทใหม่ ทุนของบริ ษัท
ใหม่ กำรจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
กรรมกำร และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่ เป็ นต้ น)

คำดว่ำจะเป็ นช่วง
เดือนตุลำคม 2560

กำรควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ และบริ ษัทใหม่เริ่ มซื ้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ

คำดว่ำจะเป็ นช่วง
เดือนตุลำคม 2560

หมำยเหตุ
(1) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์เป็ นผู้รับซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ ำนของทัง้ PR และ TF ในรำคำที่ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครัง้
สุดท้ ำยก่อนวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติให้ ควบบริษัท ซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 24 เมษำยน 2560 หรือที่รำคำ 211 บำทต่อหุ้น สำหรับหุ้น TF และที่
รำคำ 61.25 บำทต่อหุ้น สำหรับหุ้น PR

โดยสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในสำรสนเทศกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรเข้ ำ
ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ของ SPI TF และ PR ที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 มีนำคม 2560 ในเว็บไซต์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
12.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.5 รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ย่ นื คำเสนอซือ้ และที่คำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำร
ทำคำเสนอซือ้
จำกเดิม
รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ 9 มิถนุ ำยน 2560 (ภำยหลังผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญของกิจกำร)
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

1. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท

2. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมกำรผู้จดั กำรและกรรมกำร

3. นำงสดใส หำญชนะ

กรรมกำร

4. น.ส.หทัยรัตน์ กว้ ำงจิตต์อำรี ย์

กรรมกำร

5. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

6. นำยเพชร พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

7. พลโทพิศำล เทพสิทธำ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

8. นำงสำยสนม ประดิษฐดวง

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

9. นำยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

หมายเหตุ: ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมี การ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องและมี ผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
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เพิ่มเติมเป็ น
รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ 9 มิถนุ ำยน 2560 (ภำยหลังผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญของกิจกำร)
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

1. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท

2. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมกำรผู้จดั กำรและกรรมกำร

3. นำงสดใส หำญชนะ

กรรมกำร

4. น.ส.หทัยรัตน์ กว้ ำงจิตต์อำรี ย์

กรรมกำร

5. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

6. นำยเพชร พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

7. พลโทพิศำล เทพสิทธำ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

8. นำงสำยสนม ประดิษฐดวง

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

9. นำยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

หมายเหตุ: ณ ปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที ่จะเปลี ่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซื ้อ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพือ่ ผลประโยชน์ต่อ PR เป็ นหลัก เช่น แผนการดาเนิ นงาน แนวทาง
เชิ งกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติ บโตในอนาคต โดยหากมี การเปลี ่ยนแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะ
ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้

13.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร
จำกเดิม
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบำยที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย แผนกำรประกอบธุรกิจ และ/หรื อกำร
ดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ
และยังคงมีควำมตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม
อย่ำ งไรก็ ต ำม หำกมี ค วำมจ ำเป็ นผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ อำจปรั บ เปลี่ ย นแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ กำรหรื อ ในกรณี ที่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงินหรื อสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำรหรื อกำรเปลี่ยนแปลงที่
จำเป็ นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจพิจำรณำทบทวนและปรั บปรุ งนโยบำยกำรดำเนินธุรกิ จขององค์กร โครงสร้ ำง
องค์กร บุคลำกร โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน (รวมถึงกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ดำเนินงำนของกิจกำร) เพื่อให้ มีควำม
เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำร
ดำเนินงำนของกิจกำรหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ ในคำเสนอซื ้อ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ต้องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
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กิจกำรและได้ รับกำรอนุมตั ิอื่นๆที่จำเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
เพิ่มเติมเป็ น
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบำยที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย แผนกำรประกอบธุรกิจ และ/หรื อกำร
ดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ
และยังคงมีควำมตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจำเป็ น เช่น กำรปรับตัวขององค์กรตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด และควำมต้ องกำร
ของผู้บริ โภค ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจกำร เช่น สินค้ ำหรื อบริ กำร กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย
และนโยบำยกำรตลำด หรื อในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงินหรื อสภำวะ
ทำงธุรกิจของกิจกำรหรื อกำรเปลีย่ นแปลงที่จำเป็ นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจพิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งนโยบำย
กำรดำเนินธุรกิ จ ขององค์ กร โครงสร้ ำงองค์ กร บุคลำกร โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน (รวมถึงกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
ดำเนินงำนของกิ จกำร) เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิ นของกิจกำรและเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำรดำเนินงำนของกิจกำรหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศัก ยภำพในกำร
แข่งขันในอนำคต
ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ ในคำเสนอซื ้อ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ต้องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
กิจกำรและได้ รับกำรอนุมตั ิอื่นๆที่จำเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
14.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.3 รำยกำรระหว่ ำงกัน
จำกเดิม
ปั จจุบนั กิจกำรมีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรระหว่ำงกันตำมข้ อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯและสำนักงำนก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันของกิจกำร กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ
258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อภำยใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญซึ่งนโยบำยกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรอย่ำงไรก็ดี นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกกิจกำร
ไม่ดำรงสถำนะกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะมีกำรพิจำรณำอย่ำงระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่ำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทังในปั
้ จจุบนั และ
ในอนำคตจะเป็ นกำรทำรำยกำรที่มีเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Transaction)
และในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกิจกำร กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และผู้ถือหุ้นจะไม่มีรำยกำรใดที่มี
เงื่อนไขหรื อสิทธิ ประโยชน์พิเศษ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนก.ล.ต.
และเพื่อให้ แน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันต่ำงๆได้ ทำขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
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เพิ่มเติมเป็ น
ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ
ปั จจุบนั ที่ผ่ำนมำกิจกำรมีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรระหว่ำงกันตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯและสำนักงำนก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำร กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดย
รำยกำรระหว่ำงกันที่ผำ่ นมำของกิจกำรและผู้ทำคำเสนอซื ้อ มีรำยละเอียดดังนี ้
บุคคล/นิติ
บุคคลที่
ควำมสัมพันธ์
อำจมีควำม
ขัดแย้ ง

ลักษณะของ
รำยกำรระหว่ ำงกัน

PR

รายได้ เงินปั นผลรับ

A, E, F

มูลค่ ำรำยกำร
สำหรับงวดสำม
สำหรับปี สิน้ สุด
เดือนสิน้ สุดวันที่
วันที่ 31 ธันวำคม
31 มีนำคม
2559
9,180,000

2560

รำยละเอียด
และควำม
สมเหตุสมผล
ของรำยกำร
- เงินปั นผลต่อ
หุ้นจานวน
ปกติตามที่ PR
ประกาศจ่าย

รายได้ คา่ สัมมนา

-

1,000 ดาเนินการ
ตามธุรกิจปกติ
ทางการค้ า
โดยมีเงื่อนไข
การค้ า
โดยทัว่ ไป

หมำยเหตุ : ลักษณะควำมสัมพันธ์
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ กำรถือหุ้นร่วมกัน
C: บริษัทค ้ำประกัน
E: บริษัทมีรำยกำรซื ้อขำยระหว่ำงกัน

B: บริษัทมีกรรมกำรร่วมกัน
D: บริษัทให้ ก้ ยู ืม
F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรเป็ นญำติสนิทกรรมกำร

ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อ
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ
258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อภำยใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญซึ่งนโยบำยกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรอย่ำงไรก็ดี นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกกิจกำร
ไม่ดำรงสถำนะกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะมีกำรพิจำรณำอย่ำงระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่ำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทังในปั
้ จจุบนั และ
ในอนำคตจะเป็ นกำรทำรำยกำรที่มีเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Transaction)
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และในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกิจกำร กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และผู้ถือหุ้นจะไม่มีรำยกำรใดที่มี
เงื่อนไขหรื อสิทธิ ประโยชน์พิเศษ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนก.ล.ต.
และเพื่อให้ แน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันต่ำงๆได้ ทำขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
15.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 4 ข้ อ 1.2.3 เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย (นิติบุคคลต่ ำงประเทศ)
จำกเดิม
-

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคลที่ ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

เพิ่มเติมเป็ น
-

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม ที่
แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดิ นทำงของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

16.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 4 ข้ อ 7.1 ที่มำของรำคำเสนอซือ้
จำกเดิม
รำคำเสนอซื ้อ 53.15 บำท (ห้ ำสิบสำมจุดหนึง่ ห้ ำบำท) ต่อหุ้น เป็ นรำคำที่มำจำกกำรเจรจำต่อรองระหว่ำง PH และ
SPI ในกำรโอนและรับโอนกิจกำร โดยได้ มีกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรด้ วยวิธีตำ่ ง ๆ ตำมหลักสำกล และรำคำดังกล่ำว
เป็ นมูลค่ำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมและเป็ นรำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อหรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำ
เสนอซื ้อ ได้ ห้ นุ ของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำนสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ 12/2554
เพิ่มเติมเป็ น
รำคำเสนอซื ้อ 53.15 บำท (ห้ ำสิบสำมจุดหนึง่ ห้ ำบำท) ต่อหุ้น เป็ นรำคำที่มำจำกกำรเจรจำต่อรองระหว่ำง PH และ
SPI ในกำรโอนและรับโอนกิจกำร โดยได้ มีกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรด้ วยวิธีต่ำง ๆ ตำมหลักสำกล เช่น กำรคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) กำรเปรี ยบเทียบกับอัตรำส่วนมูลค่ำของบริ ษัทที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
(Trading Multiples) และรำคำซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ถวั เฉลี่ยถ่ วงน ้ำหนักย้ อนหลัง และรำคำดังกล่ำวเป็ นมูล
ค่ำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมและเป็ นรำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อหรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ
ได้ ห้ นุ ของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ 12/2554
ทังนี
้ ้ สำมำรถพิจำรณำเกณฑ์ที่ใช้ ในกำรกำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำรและสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมได้ ใน ข้ อ 7 ของ
สำรสนเทศกำรเข้ ำทำรำยกำรได้ มำซึง่ สินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงของ SPI (ฉบับแก้ ไข 2) ที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 5 เมษำยน 2560 ในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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