วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ครัง้ ที่ 2

เรี ยน

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

อ้ างถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560
เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2560

ตามที่ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (รวม
เรี ยกว่า “ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ”) ได้ ยื่นคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 และเอกสารแก้ ไขเพิ่มเติม
คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีบริ ษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคําเสนอซือ้ ”) เป็ นผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการนัน้
ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อขอเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครัง้ ที่ 2
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้

1

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก
1.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 1 ข้ อ 12 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
กรณี

310,642,900

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
69.03

267,105,426

59.36

15,647,035,855

43,537,474

9.67

2,550,425,227

จํานวนหุ้น

ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท าค า
เสนอซื อ้ แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญของกิจการทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนาไม่
ขายหลักทรัพย์
จานวนหลังหักจ านวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

มูลค่ าหุ้นในการทําคํา
เสนอซือ้ (บาท)
18,197,461,082

SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึง่ ครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางแสดงการให้ วงเงินสินเชื่อของธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สําหรับการทําคําเสนอซือ้
ธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
3,000,000,000

2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

14,044,000,000

3. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

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

รวม

นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
ตารางแสดงแหล่ งเงินทุนของ TF สําหรับการทําคําเสนอซือ้

หน้ า 1

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

แหล่ งเงินทุน
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
4,202,481,772

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4,500,000,000

3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล/1

618,145,165
รวม
9,320,626,937
/1
หมายเหตุ:
หลัก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายในกองทุน ส่วนบุค คลประกอบด้ ว ย เงิ น ฝากธนาคาร และบัต รเงิ น ฝาก
ธนาคาร ร้ อยละ 6.83 ตราสารหนี ้ ร้ อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตราสารทุน ร้ อยละ 11.7 ของเงินลงทุน
ทังหมด
้
และอื่น ๆ ร้ อยละ 1.2 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
620,521,687 บาท เมื่อคานึงถึงองค์ประกอบของกองทุน ตราสารหนี ้ซึง่ เป็ นการลงทุนที่มีความผันผวนต่ามีมลู ค่า
สูงกว่า 396,248,769 บาท ซึง่ เป็ นจานวนที่ TF จะต้ องใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อ
หักลบด้ วยจานวนเงินที่ TF จะได้ รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลาการ
เบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความ
มัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
เพิ่มเติมเป็ น
กรณี
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท าค า
เสนอซื อ้ แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญของกิจการทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนาไม่
ขายหลักทรัพย์
จานวนหลังหักจ านวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

310,642,900

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
69.03

267,105,426

59.36

15,647,035,855

43,537,474

9.67

2,550,425,227

จํานวนหุ้น

หน้ า 2

มูลค่ าหุ้นในการทําคํา
เสนอซือ้ (บาท)
18,197,461,082

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึง่ ครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางแสดงการให้ วงเงินสินเชื่อของธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สําหรับการทําคําเสนอซือ้
ธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
3,000,000,000

2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

14,044,000,000

3. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

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

รวม

นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
ตารางแสดงแหล่ งเงินทุนของ TF สําหรับการทําคําเสนอซือ้
แหล่ งเงินทุน
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
4,202,481,772

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4,500,000,000

3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล/1

618,145,165
รวม
9,320,626,937
/1
หมายเหตุ:
หลัก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายในกองทุน ส่วนบุค คลประกอบด้ ว ย เงิ น ฝากธนาคาร และบัต รเงิ น ฝาก
ธนาคาร ร้ อยละ 6.83 ตราสารหนี ้ ร้ อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตราสารทุน ร้ อยละ 11.7 ของเงินลงทุน
ทังหมด
้
และอื่น ๆ ร้ อยละ 1.2 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
620,521,687 บาท เมื่อคานึงถึงองค์ประกอบของกองทุน ตราสารหนี ้ซึง่ เป็ นการลงทุนที่มีความผันผวนต่ามีมลู ค่า
สูงกว่า 396,248,769 บาท ซึง่ เป็ นจานวนที่ TF จะต้ องใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อ
หักลบด้ วยจานวนเงินที่ TF จะได้ รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ

หน้ า 3

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB รวมถึงและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลา
การเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้ อง โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขใดที่
เกี่ยวข้ องกับการมีหลักประกัน ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับ
การทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
2.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.2 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยผู้ทําคําเสนอซือ้ หรื อผู้มีอํานาจ
กระทําการผูกพันผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ในกิจการ หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ
จากเดิม
การถือหุ้นโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อซื ้อ ใน PB หรื อ PR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สาหรับหุ้นใน PB และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สาหรับหุ้นใน PR ตามลาดับ
(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 265,937,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ
59.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
นอกจากนี ้ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกันเป็ นร้ อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 433,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(5) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ซงึ่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 45,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกัน
เป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,550,938 คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(4) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,319,970 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.74 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
3,822,150 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.85 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(8) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 20,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.004 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 519,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 809,300 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.18 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(11) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 138,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,550,938 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
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(5) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
5,951,875 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.98 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(6) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 18,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 1,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.001 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(8) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 261,049 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.17 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR

รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SPI
TF
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายกาธร ตติยกวี
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์
นายพจน์ พะเนียงเวทย์
นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258
บุคคลตามมาตรา 258
PR
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จากัด
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
คูส่ มรส

ทีม่ า: SPI, TF และ PB

เพิ่มเติมเป็ น
การถือหุ้นโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อซื ้อ ใน PB หรื อ PR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สาหรับหุ้นใน PB และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สาหรับหุ้นใน PR ตามลาดับ
(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 265,937,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ
59.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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นอกจากนี ้ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกันเป็ นร้ อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 433,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ซงึ่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 45,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ SPI ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารกรรมการของ SPI รวมกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกัน
เป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
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(3) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,550,938 คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 3,319,970 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.74 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
3,822,150 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.85 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(8) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 20,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.004 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 519,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 809,300 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.18 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(11) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 138,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอานาจของ TF ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB
(1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,550,938 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
5,951,875 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.98 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(6) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 18,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 1,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.001 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(8) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมการของ TF รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 261,049 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.17 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6

SPI
TF
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์

การถือหุ้นใน PB
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
97,119,600
21.58
42,237,500
9.39
1,702,620
0.38
14,039,850
3.12
3,491,570
0.78
433,100
0.10

หน้ า 10

บุคคลตามมาตรา 258
PR
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จากัด
คูส่ มรส
-

การถือหุ้นใน PB
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
168,817,500 37.52
4,199,900
0.93
63,250
0.01
-

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นใน PB
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
300,000
0.07
นายบุญชัย โชควัฒนา
30,000
0.01
นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
45,000
0.01
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
1,819,970
0.40
นางกุลภัทรา สิโรดม
450,000
0.10
นายกาธร ตติยกวี
3,822,150
0.85
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
20,000
0.004
รายชื่อ

7
8
9
10
11
12
13

14 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์

421,870

15 นายพจน์ พะเนียงเวทย์

692,800

16 นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

138,500

คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่
0.09
บรรลุนิติภาวะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่
0.15
บรรลุนิติภาวะ
0.03 คูส่ มรส

การถือหุ้นใน PR
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
SPI
53,537,000
35.76
TF
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
663,850
0.44
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
24,848,849
16.60
นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
2,550,938
1.70
น.ส.ศิริกลุ ธนสารศิลป์
18,125
0.01
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
19,987
0.01
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
2,500
0.002
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายกาธร ตติยกวี
5,951,875
3.98
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
18,750
0.01
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์

-

15 นายพจน์ พะเนียงเวทย์

-

16 นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

261,049

บุคคลตามมาตรา 258

บุคคลตามมาตรา 258

PR
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จากัด
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
0.17 คูส่ มรส

หน้ า 11

ครัง้ ที่ 2

การถือหุ้นใน PB
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
150,000
0.03
1,500,000
0.33
97,500

0.02

116,500

0.03

-

-

การถือหุ้นใน PR
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
56,000
0.04
156,975
0.10
1,000

0.001

89,975
-

0.06
-

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

ทีม่ า: SPI, TF และ PB

3.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.3 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
กรรมการของ PB ในผู้ทาํ คําเสนอซือ้ สําหรับการถือหุ้นใน SPI ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และ TF ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
จากเดิม
(1) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI และถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 9,854,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 5.47 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,014,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(3) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,000,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.11 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 106,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(5) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
101,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(6) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
2,548,900 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.42 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายกาธร ตติยกวี

บุคคลตามมาตรา 258
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
-

ทีม่ า: SPI, TF และ PB

เพิ่มเติมเป็ น

หน้ า 12

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

(1) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI และถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 9,854,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 5.47 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,014,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(3) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 2,000,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.11 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 106,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(5) นางกุลภัทรา สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
101,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(6) นายกาธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมการของ PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
2,548,900 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.42 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
รายละเอียดบุคคลตามมาตรา 258
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายกาธร ตติยกวี

รายชื่อ
1
2
3
4
5

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นางกุลภัทรา สิโรดม

การถือหุ้นใน TF
จํานวนหุ้น
8,777,870
2,014,500
2,000,000
106,750
101,500
2,548,900

ร้ อยละ
4.88
1.12
1.11
0.06
0.06
1.42

การถือหุ้นใน SPI
จํานวนหุ้น
8,260
-

ร้ อยละ
0.002
หน้ า 13

บุคคลตามมาตรา 258
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
-

บุคคลตามมาตรา 258
คูส่ มรส
คูส่ มรส
คูส่ มรส
-

การถือหุ้นใน TF
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,076,500
0.60
-

การถือหุ้นใน SPI
จํานวนหุ้น
-

ร้ อยละ
-

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

รายชื่อ
6 นายกาธร ตติยกวี

การถือหุ้นใน SPI
จํานวนหุ้น
-

ครัง้ ที่ 2

บุคคลตามมาตรา 258

ร้ อยละ

การถือหุ้นใน SPI
จํานวนหุ้น

- -

ร้ อยละ
-

ทีม่ า: SPI, TF และ PB

4.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.2 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
กรณี

ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท าค า
เสนอซื อ้ แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญของกิจการทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนาไม่
ขายหลักทรัพย์
จานวนหลังหักจ านวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

310,642,900

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
69.03

267,105,426

59.36

15,647,035,855

43,537,474

9.67

2,550,425,227

จํานวนหุ้น

มูลค่ าหุ้นในการทําคํา
เสนอซือ้ (บาท)
18,197,461,082

SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึ่งครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางแสดงการให้ วงเงินสินเชื่อของธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สําหรับการทําคําเสนอซือ้
ธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
3,000,000,000

2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

14,044,000,000

3. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

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

รวม

นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
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ตารางแสดงแหล่ งเงินทุนของ TF สําหรับการทําคําเสนอซือ้
แหล่ งเงินทุน
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
4,202,481,772

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4,500,000,000

3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล/1

618,145,165
รวม
9,320,626,937
หมายเหตุ: /1 หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้ วย เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝากธนาคาร ร้ อยละ
6.83 ตราสารหนี ้ ร้ อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตราสารทุน ร้ อยละ 11.7 ของเงินลงทุนทังหมด
้
และอื่น ๆ ร้ อยละ
1.2 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 620,521,687 บาท เมื่อคานึงถึง
องค์ประกอบของกองทุน ตราสารหนี ้ซึ่งเป็ นการลงทุนที่มีความผันผวนต่ามีมลู ค่าสูงกว่า 396,248,769 บาท ซึ่งเป็ น
จานวนที่ TF จะต้ องใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อหักลบด้ วยจานวนเงินที่ TF จะได้ รับจาก
แหล่งเงินทุนอื่นๆ
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB รวมถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลาการ
เบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความ
มัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
เพิ่มเติมเป็ น

กรณี
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ท าค า
เสนอซื อ้ แสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญของกิจการทังหมด
้
ผู้ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ แ สดงเจตนาไม่
ขายหลักทรัพย์
จานวนหลังหักจ านวนที่มีผ้ ูแสดง
เจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

310,642,900

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
69.03

267,105,426

59.36

15,647,035,855

43,537,474

9.67

2,550,425,227

จํานวนหุ้น

หน้ า 15

มูลค่ าหุ้นในการทําคํา
เสนอซือ้ (บาท)
18,197,461,082
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SPI ในฐานะผู้มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจานวน 31,087,000,000 บาท
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึ่งครอบคลุมจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางแสดงการให้ วงเงินสินเชื่อของธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่ SPI สําหรับการทําคําเสนอซือ้
ธนาคารผู้ให้ วงเงินสินเชื่อ
1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สาขา
กรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
3,000,000,000

2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

14,044,000,000

3. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

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

รวม

นอกจากนี ้ TF ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จการ มีแหล่ง
เงินทุนจานวน 9,320,626,937 บาทซึง่ ครอบคลุมถึงจานวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในการเสนอซื ้อทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (รวมจานวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ ขาย
หลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
ตารางแสดงแหล่ งเงินทุนของ TF สําหรับการทําคําเสนอซือ้
แหล่ งเงินทุน
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

จํานวน (บาท)
4,202,481,772

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

4,500,000,000

3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล/1

618,145,165
รวม
9,320,626,937
หมายเหตุ: /1 หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้ วย เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝากธนาคาร ร้ อยละ
6.83 ตราสารหนี ้ ร้ อยละ 80.3 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตราสารทุน ร้ อยละ 11.7 ของเงินลงทุนทังหมด
้
และอื่น ๆ ร้ อยละ
1.2 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 620,521,687 บาท เมื่อคานึงถึง
องค์ประกอบของกองทุน ตราสารหนี ้ซึ่งเป็ นการลงทุนที่มีความผันผวนต่ามีมลู ค่าสูงกว่า 396,248,769 บาท ซึ่งเป็ น
จานวนที่ TF จะต้ องใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อหักลบด้ วยจานวนเงินที่ TF จะได้ รับจาก
แหล่งเงินทุนอื่นๆ
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อ
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB รวมถึงและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามปกติสากล เช่น ระยะเวลา
การเบิกใช้ วงเงิน กาหนดการใช้ วงเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขใดที่
เกี่ยวข้ องกับการมีหลักประกัน ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับ
การทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
5.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ย่ นื คําเสนอซือ้ และที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการ
ทําคําเสนอซือ้
จากเดิม
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 (ภายหลังผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของกิจการ)
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง

1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อานวยการ

3. นายกาธร ตติยกวี

กรรมการ

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

6. นางมาลี ตังใจสนอง
้

กรรมการ

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการ

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการ

9. นายธวัช แก้ วพิทกั ษ์

กรรมการ

10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมการ

11. น.ส.สุวิมล กีรติพิบลู

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13. นางยุพา สุนทราภา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ณ ปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที ่จะเปลี ่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซื ้อ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึ งปั จจัยต่างๆ เพือ่ ผลประโยชน์ ต่อ PB เป็ นหลัก เช่น แผนการดาเนิ นงาน แนวทาง
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เชิ งกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่ งขัน และการเติ บโตในอนาคต โดยหากมี การเปลี ่ยนแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะ
ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้

เพิ่มเติมเป็ น
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 (ภายหลังผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของกิจการ)
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อานวยการ

3. นายกาธร ตติยกวี

กรรมการ

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

6. นางมาลี ตังใจสนอง
้

กรรมการ

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการ

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการ

9. นายธวัช แก้ วพิทกั ษ์

กรรมการ

10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมการ

11. น.ส.สุวิมล กีรติพิบลู

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13. นางยุพา สุนทราภา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ณ ปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที ่จะเปลี ่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซื ้อ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือ่ ผลประโยชน์ต่อ PB เป็ นหลัก เช่น แผนการดาเนิ นงานและแนวทาง
เชิ งกลยุทธ์ เพือ่ การปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริ โภค ความสามารถในการแข่งขัน
และการเติ บโตในอนาคต โดยหากมี การเปลี ่ย นแปลงใดๆ ผู้ ทาค าเสนอซื ้ อจะปฏิ บตั ิ ต ามข้ อบังคับ กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้

6.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
จากเดิม
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรื อการ
ดาเนินธุรกิจหลักของ PB อย่างมีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ
และยังคงมีความตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม
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อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ น เช่น การปรับตัวขององค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้ องการ
ของผู้บริ โภค ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB เช่น สินค้ าหรื อบริ การ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และ
นโยบายการตลาด หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรื อสภาวะทาง
ธุรกิจของ PB หรื อการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ างองค์กร บุคลากร โครงสร้ างทางการเงิน (รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ของ PB)
เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะ
กระทบกับการดาเนินงานของ PBหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยั สาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PB
และได้ รับการอนุมตั ิอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผล
บังคับใช้ ในขณะนัน้
เพิ่มเติมเป็ น
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย ซึง่ รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรื อการดาเนินธุรกิจหลักของ PB อย่างมีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อและยังคงมีความตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ น เช่น การปรับตัวขององค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้ องการ
ของผู้บริ โภค ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB เช่น สินค้ าหรื อบริ การ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และ
นโยบายการตลาด หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรื อสภาวะทาง
ธุรกิจของ PB หรื อการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ างองค์กร บุคลากร โครงสร้ างทางการเงิน (รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ของ PB)
เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะ
กระทบกับการดาเนินงานของ PBหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยั สาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PB
และได้ รับการอนุมตั ิอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผล
บังคับใช้ ในขณะนัน้
7.

เพิ่มเติม ส่ วนที่ 4 ข้ อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้
จากเดิม
ราคาเสนอซื ้อ 58.58 บาท (ห้ าสิบแปดจุดห้ าแปดบาท) ต่อหุ้น เป็ นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PH และ
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้ มีการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น การคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าของบริ ษัท ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
(Trading Multiples) และราคาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง และราคาดังกล่าวเป็ นมูล
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ค่าที่อยูใ่ นช่วงราคายุติธรรมและเป็ นราคาสูงสุดที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ได้ ห้ นุ ของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคาเสนอซื ้อต่อสานักงานสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ 12/2554
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมได้ ใน ข้ อ 7 ของ
สารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงของ SPI (ฉบับแก้ ไข 2) ที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
เพิ่มเติมเป็ น
ราคาเสนอซื ้อ 58.58 บาท (ห้ าสิบแปดจุดห้ าแปดบาท) ต่อหุ้น เป็ นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PH และ
SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้ มีการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น การคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าของบริ ษัทที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
(Trading Multiples) และราคาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง ซึ่งแต่ละวิธีมีหลักการใน
การคานวณ ดังนี ้
1) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
– แม้ วา่ ในช่วงปี 2554 – 2559 อัตราการเติบโตของรายได้ เฉลี่ยของ PB อยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 6.4 อย่างไรก็ดี ประมาณการรายได้ ในช่วงปี 2560 – 2564 มีอตั ราการเติบโต
ที่ลดลงเล็กน้ อยที่ประมาณร้ อยละ 5.0 – 5.4 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวโน้ มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่เริ่ มมี อัตราการเติบโตที่ช ะลอตัวลงกว่าในอดี ต และสะท้ อนถึงการ
แข่ ง ขัน ที่ เ พิ่ ม สูง ขึ น้ จากการเป็ นเจ้ าของช่ อ งทางกระจายสิ น ค้ า และมี ก ารออก
ผลิตภัณฑ์ ของตนเอง โดยมีสมมติฐานว่า PB จะสามารถคงส่วนแบ่งการตลาด
ใกล้ เคียงกับส่วนแบ่งการตลาดในปั จจุบันได้ เนื่องจาก PB มีเครื่ องหมายการค้ า
สินค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางและเป็ นผู้นาตลาด อีกทังยั
้ งมีการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยในอดีตที่ผ่านมา PB มีการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ประมาณปี ละ 10 รายการ และมีการเน้ นสินค้ าพรี เมียมมากขึ ้นเพื่อขยายกลุ่ม
ผู้บริ โภค
– ในช่วงปี 2554 – 2559 PB มีอตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจาหน่าย (EBITDA margin) ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 24.2 ในปี 2554 เป็ น
ร้ อยละ 26.9 ในปี 2559 เนื่ องจาก PB สามารถควบคุมตุ้นทุนวัตถุดิบ หลักได้ มี
ประสิทธิ ภาพยิ่ง ขึน้ อี ก ทัง้ ยัง มีจ านวนสินค้ าเสียและรั บ คืน น้ อยลง เนื่ องจากการ
วางแผนปริ มาณการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพและเที่ยงตรงมากขึ ้น โดยประมาณการ
EBITDA margin ในช่วงปี 2560 – 2564 ที่ประมาณร้ อยละ 26 บนสมมติฐานที่ PB
สามารถรักษา EBITDA margin ใกล้ เคียงกับปี ล่าสุด ซึ่งเป็ นผลมาจากการบริ หาร
และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
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– อัตราคิดลด (Discount Rate) คานวณจากต้ นทุนถัว่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) จาก
ค่าเฉลี่ยต้ นทุนของหนีส้ ินหลังหักภาษี และต้ น ทุนส่ว นของเจ้ า ของ ซึ่งอ้ างอิ 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 8.1 เพื่อสะท้ อนอัตราผลตอบแทนในระยะยาว ประกอบ
กับผลตอบแทนย้ อนหลังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับปรุ งด้ วยค่าความผัน
แปรของผลตอบแทนหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกันเมื่อเทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรั พย์ อัตราคิดลดที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าตาม
หลักการข้ างต้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 7.5 ถึงร้ อยละ 9.5 ซึง่ คานวณจากค่า Unlevered Beta ที่
0.6 ถึง 0.8 โดยมีสมมติฐานว่า PB จะไม่มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยในระยะยาว และ
PB ไม่มีนโยบายการกู้ยืมเงิ นหากมีกระแสเงินสดเพียงพอ โดยปั จจุบนั PB มี
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเท่ากับ 0.04 เท่า
2) การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าของบริ ษัทที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน (Trading Multiples)
 คานวณบนสมมติฐานที่วา่ บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกัน ควรมีอตั ราส่วนที่ใกล้ เคียง
กัน ซึง่ ในกระบวนการเลือกบริ ษัทเพื่อเทียบเคียงนัน้ SPI ได้ คานึงถึงสัดส่วนและแหล่งที่มา
ของรายได้ อัต ราการเติ บโตของรายได้ และกาไร โครงสร้ างของต้ นทุน และขนาดของ
กิจการ เพื่อวิเคราะห์หาบริ ษัทที่สามารถเทียบเคียงได้ อย่างแท้ จริ ง
 ในการประเมินมูลค่า SPI คัดเลือกบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับ PB ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจอาหารประเภทเบเกอรี่ ได้ แก่ Nippon Indosari Corpindo Tbk, QAF Ltd,
RFM Corporation, Want Want China Holdings Ltd, Universal Robina Corp
นอกจากนี ้ ยังคานึงถึงอัตราส่วนที่หลากหลายโดยใช้ ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
-

อัตราส่วน P/E มีการซื ้อขายอยูท่ ี่อตั รา P/E ช่วง 18.0 – 21.0 เท่า

-

อัตราส่วน P/BV มีการซื ้อขายอยูท่ ี่อตั รา P/BV ช่วง 4.0 – 5.0 เท่า

-

อัตราส่วน EV/EBITDA มีการซื ้อขายอยูท่ ี่อตั รา EV/EBITDA ช่วง 11.0 – 14.0 เท่า

-

อัตราผลตอบแทนเงินปั นผล (Dividend Yield) มีการซื ้อขายอยู่ที่อตั ราผลตอบแทน
เงินปั นผลร้ อยละ 2.5 ถึงร้ อยละ 3.5

3) ราคาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักย้ อนหลัง 360 วันของ PB ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยใช้ ราคาเฉลี่ยย้ อนหลังในระยะยาวเพื่อที่จะสามารถสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของ
กิจการซึง่ มีสภาพคล่องในการซื ้อขายต่า
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เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

ราคาซือ้ ขายหุ้น PB
Baht
80

PB

SET

SETFOOD

90d VWAP

360d VWAP

70

PB 64.0 / +60.0%
90d VWAP 63.3 / +46.5%

60

360d VWAP 56.0 / +9.1%
SETFOOD 13,995.4 / +33.8%
SET 1,589.1 / +29.1%

50

40

30
Jan-14

Jan-15

Jan-16

Jan-17

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

อนึ่งและราคาดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่อยู่ในช่วงราคายุติธรรมและเป็ นราคาสูงสุดที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ได้ ห้ นุ ของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคาเสนอซื ้อต่อสานักงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ ของประกาศ ทจ 12/2554
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมได้ ใน ข้ อ 7 ของ
สารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงของ SPI (ฉบับแก้ ไข 2) ที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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