วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (แบบ 2474) ครัง้ ที่ 2

เรี ยน

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

อ้ างถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560
เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 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 และเอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปร
ดักส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรี ยม
คำเสนอซือ้ ”) เป็ นผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการนัน้
ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อขอเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครัง้ ที่ 2
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้

1

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 2

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก
1.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 1 ข้ อ 12 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จำกเดิม
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) รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล
เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยม
คาเสนอซื ้อมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็น
ว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้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
1

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 2

ที่จะขำยหุ้นของ PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำ สิบเจ็ดล้ 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 ้
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)
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
จากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รวมถึงและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติ
สากล เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว
2

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 2

ไม่มีเงื่ อนไขใดที่เกี่ ยวข้ องกับการมีหลักประกัน ผู้ทาคาเสนอซือ้ และผู้จัดเตรี ยมคาเสนอซือ้ มีความมั่นใจว่าจะ
สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จัดเตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้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 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 ้
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)
2.

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

3

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 2

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
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

เพิ่มเติมเป็ น
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
4

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อ
1
2
3
4
5
6

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

รำยละเอียดบุคคลตำมมำตรำ 258
กำรถือหุ้นใน PR
บุคคลตำมมำตรำ 258
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
53,537,000
35.76 PR
663,850
0.44 บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
24,848,849
16.60 คูส่ มรส
19,987
0.01 คูส่ มรส
18,125
0.01 2,550,938
1.70 -

ครัง้ ที่ 2

กำรถือหุ้นใน PR
จำนวนหุ้น ร้ อยละ
56,000
0.04
156,975
0.10
-

ทีม่ า: SPI และ PR

3.

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) นำยพิพฒ
ั 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 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.002 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงใน SPI
รำยละเอียดบุคคลตำมมำตรำ 258
รำยชื่อ
บุคคลตำมมำตรำ 258
1 นำยเพชร พะเนียงเวทย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
2 นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
คูส่ มรส
ทีม่ า: SPI และ PR

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) นำยพิพฒ
ั 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 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.002 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงใน SPI

5

เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อ
1 นำยเพชร พะเนียงเวทย์
2 นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ครัง้ ที่ 2

รำยละเอียดบุคคลตำมมำตรำ 258
กำรถือหุ้นใน SPI
กำรถือหุ้นใน SPI
บุคคลตำมมำตรำ 258
จำนวนหุ้น ร้ อยละ
จำนวนหุ้น ร้ อยละ
15,100 0.003 คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
8,260 0.002 คูส่ มรส
-

ทีม่ า: SPI และ PR

4.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.2 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จำกเดิม
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 ยมคาเสนอซือ้ ได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
จากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล
เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยม
คาเสนอซื ้อมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็น
ว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้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 (Co6
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Tender 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 ้
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)
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 ู
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
จากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รวมถึงและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติ
สากล เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว
ไม่มีเงื่ อนไขใดที่เกี่ ยวข้ องกับการมีหลักประกัน ผู้ทาคาเสนอซือ้ และผู้จัดเตรี ยมคาเสนอซือ้ มีความมั่นใจว่าจะ
สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จัดเตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้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 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 ้
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)
5.

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)
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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 อย่างไรก็ ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพือ่ ผลประโยชน์ต่อ PR เป็ นหลัก เช่น แผนการดาเนินงาน แนวทางเชิ งกลยุทธ์ ความสามารถใน
การแข่งขัน และการเติ บโตในอนาคต โดยหากมี การเปลีย่ นแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้

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 อย่างไรก็ ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพือ่ ผลประโยชน์ต่อ PR เป็ นหลัก เช่น แผนการดาเนินงานและแนวทางเชิ งกลยุทธ์ เพือ่ การปรับตัว
ตามการเปลีย่ นแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริ โภค ความสามารถในการแข่งขัน และการเติ บโตในอนาคต โดยหากมี การ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้
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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
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 นอืน่ ๆ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจพิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งนโยบำย
กำรดำเนินธุรกิ จขององค์ กร โครงสร้ ำงองค์ กร บุคลำกร โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน (รวมถึงกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
ดำเนินงำนของกิ จกำร) เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิ นของกิจกำรและเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำรดำเนินงำนของกิจกำรหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำร
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
เพิ่มเติมเป็ น
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบำยที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย ซึง่ รวมถึงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
แผนกำรประกอบธุรกิจ และ/หรื อกำรดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำก
วันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อและยังคงมีควำมตังใจที
้ ่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 จขององค์ กร โครงสร้ ำงองค์ กร บุคลำกร โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน (รวมถึงกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
ดำเนินงำนของกิ จกำร) เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิ นของกิจกำรและเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำรดำเนินงำนของกิจกำรหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำร
แข่งขันในอนำคต
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
7.

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 วยวิธีต่ำง ๆ ตำมหลักสำกล เช่น กำรคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) กำรเปรี ยบเทียบกับอัตรำส่วนมูลค่ำของบริ ษัทที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
(Trading Multiples) และรำคำซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักย้ อนหลัง และรำคำดังกล่ำวเป็ นมูล
ค่ำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมและเป็ นรำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อหรื อ บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ
ได้ ห้ นุ ของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ 12/2554
ทังนี
้ ้ สำมำรถพิจำรณำเกณฑ์ที่ใช้ ในกำรกำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำรและสิ่ งตอบแทนเพิ่มเติมได้ 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)
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 เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักย้ อนหลัง ซึ่งแต่ละวิธีมีหลักการใน
การคานวณ ดังนี ้
1) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
–

ในช่วงปี 2554 – 2559 PR มีอตั ราการเติบโตของรายได้ เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 1.5
โดยประมาณการรายได้ ในช่วงปี 2560 – 2564 บนสมมติฐานที่อตั ราการเติบโตของ
รายได้ ที่ประมาณร้ อยละ 0.6 – 2.3 เนื่องจากคาดว่า PR จะเน้ นการเติบโตจากตลาด
ต่างประเทศซึง่ มีแนวโน้ มการเติบโตสูง ในขณะที่จะมีการทาการตลาดในเชิงรุกมากขึ ้น
สาหรั บตลาดในประเทศโดยการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายและรักษา
ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ ซึง่ สอดคล้ องกับมุมมองของผู้บริ หาร

–

ในช่วงปี 2554 – 2559 PR มีอตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA margin) เฉลีย่ ที่ร้อยละ 15.4 โดยประมาณการ EBITDA margin
ในช่วงปี 2560 – 2564 ที่ประมาณร้ อยละ 14.8 ซึง่ เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารต่อยอดขายที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 1.00 – 2.00 อันเนื่องมาจากการบุก
ตลาดต่างประเทศและการทาการตลาดเชิงรุกมากขึ ้น
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อัตราคิดลด (Discount Rate) คานวณจากต้ นทุนถัว่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) จาก
ค่า เฉลี่ย ต้ น ทุน ของหนีส้ ินหลัง หัก ภาษี และต้ นทุนส่วนของเจ้ า ของ ซึ่ง อ้ า งอิ งจาก
ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk Free Rate) เท่ากับร้ อยละ 2.8 อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี และผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดหลักทรั พย์ (Market Risk
Premium) ในอัตราร้ อยละ 8.1เพื่อสะท้ อนอัตราผลตอบแทนในระยะยาว ประกอบกับ
ผลตอบแทนย้ อนหลังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับปรุงด้ วยค่าความผันแปร
ของผลตอบแทนหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกันเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าตามหลักการ
ข้ างต้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 8.5 ถึงร้ อยละ 10.5 ซึง่ สะท้ อนความเสี่ยงทางธุรกิจของ PR ที่อาจ
สูงกว่า TF เนื่องจากขนาดของบริ ษัทที่เล็กกว่า และความผันผวนของรายได้ ในช่วงที่
บริ ษัทปรับกลยุทธ์ เพื่อรุ กตลาดในและต่างประเทศมากขึ ้น โดยอัตราคิดลดดังกล่าว
คานวณจากค่า Unlevered Beta ที่ 0.7 ถึง 0.9 โดยมีสมมติฐานว่า PR จะไม่มีหนี ้สิน
ที่มีภาระดอกเบี ้ยในระยะยาวซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการกู้ยมื เงินเงินของ PR ที่จะไม่
กู้ยืมเงินหากมีกระแสเงินสดเพียงพอ

2) การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าของบริ ษัทที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน (Trading Multiples)
 คานวณบนสมมติฐานที่ว่า บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกัน ควรมีอตั ราส่วนที่ใกล้ เคียง
กัน ซึง่ ในกระบวนการเลือกบริ ษัทเพื่อเทียบเคียงนัน้ SPI ได้ คานึงถึงสัดส่วนและแหล่งที่มา
ของรายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ และกาไร โครงสร้ างของต้ นทุน และขนาดของกิจการ
เพื่อวิเคราะห์หาบริ ษัทที่สามารถเทียบเคียงได้ อย่างแท้ จริ ง
 ในการประเมินมูลค่า SPI คัดเลือกบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับ PR ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว / บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปและสาเร็ จรู ปเป็ นหลัก ได้ แก่
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Tingyi (Cayman Island) Holding Corp, Nissin
Foods Holdings Co. Ltd, Toyo Suisan Kaisha Ltd, Nongshim Co. Ltd, Want Want
China Holdings Ltd, Universal Robina Corp, Tiga Pilar Sejahtera Food, RFM
Corporation, Uni–President Enterprises Corp, Nestle (Malaysia) Berhad, Indofood
Sukses Makmur Tbk PT นอกจากนี ้ ยังคานึงถึงอัตราส่วนที่หลากหลาย โดยใช้ ข้อมูลจาก
Bloomberg ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
-

อัตราส่วน P/E มีการซื ้อขายอยูท่ ี่อตั รา P/E ช่วง 13.0 – 18.0 เท่า

-

อัตราส่วน P/BV มีการซื ้อขายอยูท่ ี่อตั รา P/BV ช่วง 2.0 – 3.0 เท่า

-

อัตราส่วน EV/EBITDA มีการซื ้อขายอยูท่ ี่อตั รา EV/EBITDA ช่วง 10.0 – 14.0 เท่า

-

อัตราผลตอบแทนเงินปั นผล (Dividend Yield) มีการซื ้อขายอยู่ที่อตั ราผลตอบแทน
เงินปั นผลร้ อยละ 2.0 ถึงร้ อยละ 4.0
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เอกสำรแก้ ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

ครัง้ ที่ 2

3) ราคาซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 360 วันของ PR ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยใช้ ราคาเฉลี่ยย้ อนหลังในระยะยาวเพื่อที่จะสามารถสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของ
กิจการซึง่ มีสภาพคล่องในการซื ้อขายต่า
รำคำซือ้ ขำยหุ้น PR
Baht
80

PR

SET

SETFOOD

90d VWAP

360d VWAP

70
PR
60
50

+51.0%

90d VWAP

+37.3%

360d VWAP

+4.2%

SETFOOD 13,995.4 / +33.8%
SET 1,589.1 / +29.1%

40
30
Jan-14

Jan-15

Jan-16

Jan-17

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

อนึง่ รำคำดังกล่ำวเป็ นมูลค่ำที่อยูใ่ นช่วงรำคำยุติธรรมและเป็ นรำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อหรื อบุคคลตำมมำตรำ
258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ได้ ห้ ุน ของกิ จ กำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่ อ นวัน ยื่น ค ำเสนอซื อ้ ต่อ สำนัก งำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 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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