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วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง

นาส่งแบบรายงานผลการเสนอซือ้ หลักทรัพย์เบือ้ งต้นของ บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
(แบบ 247-6 ข)

เรียน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผูถ้ อื หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

แบบรายงานผลการเสนอซือ้ หลักทรัพย์เบือ้ งต้นของ บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
(แบบ 247-6 ข)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (รวม
เรียกว่า “ผู้ทําคําเสนอซื้อ ”) ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
(“กิ จการ”) ขอนาส่ง แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของกิจการ ต่ อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการและผู้ถือ
หลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1

แบบ 247-6-ข
(สจ. 6/2546)
แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบือ้ งต้น
1. วันที่ยื่นแบบ
20 กรกฎาคม 2560
2. ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ
หุน้ สามัญของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
3. ชื่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“SPI”)
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TF”)
4. ชื่อผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อ
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
5. ระยะเวลารับซื้อทัง้ หมดตามคาเสนอซื้อ
รวมเป็ นระยะเวลา 25 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
6. จานวนและสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เดิ มและที่มีผแู้ สดงเจตนาขายจนถึงสิ้ นวันที่
19 กรกฎาคม 2560
6.1. หุน้

หุน้ ทีถ่ อื อยู่เดิม
I. ผูป้ ระกาศเจตนา
1. SPI
2. TF
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูป้ ระกาศเจตนา
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม I และ II
1. บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จากัด (มหาชน) (“PR”) (บุคคล
ตามมาตรา 258 ของ SPI)
หุ้นที่ถืออยู่เดิ มรวม
หุ้นที่มีผแู้ สดงเจตนาขาย
หุน้ ทีถ่ อื อยู่เดิมรวมกับหุน้ ทีม่ ผี แู้ สดง
เจตนาขาย
I. ผูป้ ระกาศเจตนา
1. SPI
1

ร้อยละเมือ่
เทียบกับสิ ทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมด
ของกิ จการ

ประเภท
หุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
จานวน
หุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิ จการ1

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
-

97,119,600
42,237,500
-

21.58
9.39
-

21.58
9.39
-

หุน้ สามัญ 168,817,500

37.52

37.52

หุ้นสามัญ 308,174,600
หุ้นสามัญ
100

68.48
0.00002

68.48
0.00002

21.58

21.58

หุน้ สามัญ

97,119,650

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
= จำนวนหุ้นสำมัญ + หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้นที่กิจกำรซื ้อคืน และยังคงค้ ำงอยู่ ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีกำร

ยื่นคำเสนอซื ้อ

1

2. TF
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูป้ ระกาศเจตนา
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม I และ II
1. PR (บุคคลตามมาตรา 258
ของ SPI)
หุ้นที่ถืออยู่เดิ มรวมกับหุ้นที่มีผแู้ สดง
เจตนาขายรวม

ประเภท
หุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
จานวน
หุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิ จการ1

หุน้ สามัญ
-

42,237,550
-

9.39
-

แบบ 247-6-ข
(สจ. 6/2546)
ร้อยละเมือ่
เทียบกับสิ ทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมด
ของกิ จการ
9.39
-

หุน้ สามัญ 168,817,500

37.52

37.52

หุ้นสามัญ 308,174,700

68.48

68.48

6.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ
หลักทรัพย์
แปลงสภาพ

หลักทรัพย์ทถ่ี อื อยู่เดิม
1. SPI
2. TF
หลักทรัพย์ทม่ี ผี แู้ สดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์ทถ่ี อื อยู่เดิมรวมกับ
หลักทรัพย์ทม่ี ผี แู้ สดงเจตนาขาย
1. SPI
2. TF

2
3

จานวน
หน่ วย

ร้อยละเมือ่ เทียบกับจานวน
จานวนหุ้น
หุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
รองรับ2
ทัง้ หมด
ของกิ จการ3

ประเภท

รุน่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้ วยจำนวนหุ้นที่จะได้ จำกกำรใช้ สิทธิซื ้อหรื อแปลงสภำพต่อ หนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนัน้
ดูเชิงอรรถ 1

2

