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คำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

ผู้ทำคำเสนอซื ้อ

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
และ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อและตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

หน้า 1

สำรบัญ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4

ส่ วนที่ 5

สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รำยละเอียดของผู้ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ
2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จดั เตรียมคำเสนอซื ้อ
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น
4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื ้อกับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อ
กรรมกำรของกิจกำร
5. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
รำยละเอียดของกิจกำร
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกำร
2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ
2. วิธีกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
3. วิธีกำรชำระรำคำ
4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้ แล้ ว
5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
7. กำรกำหนดรำคำเสนอซื ้อ
8. กำรได้ ห้ นุ ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

หน้ ำ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 1
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 9
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 9
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 9
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 17
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 1
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 8
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 1
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 6
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 7
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 9
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 9
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 12
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 13
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 13
ส่วนที่ 5 หน้ ำ 1

เอกสำรแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซือ้ และแบบฟอร์ ม
แบบฟอร์ ม A-1 ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ ม A-2

แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

แบบฟอร์ ม A-3

แบบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย
(เฉพำะนิติบคุ คลที่ไม่ได้ ประกอบกิจกำรในไทย)

แบบฟอร์ ม A-4 หนังสือมอบอำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
เอกสำรแนบ 2 วิธียกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ ม
แบบฟอร์ ม B-1

ขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

แบบฟอร์ ม B-2

แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

แบบฟอร์ ม B-3

หนังสือมอบอำนำจในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์
เอกสำรแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซือ้ และแบบฟอร์ มสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ ม C-1

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อสำหรับ NVDR

แบบฟอร์ ม C-2

แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

แบบฟอร์ ม C-3

แบบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

แบบฟอร์ ม C-4

หนังสือมอบอำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
สำหรับ NVDR
เอกสำรแนบ 4 แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถอื หลักทรัพย์
แบบฟอร์ ม D
แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
เอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่ งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซือ้
เอกสำรแนบ 6 รำยชื่อผู้ถอื หลักทรัพย์ ท่ แี สดงเจตนำไม่ ขำยหลักทรัพย์

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
(ข้ อเสนอที่ระบุไว้ ในคำเสนอซือ้ นีเ้ ป็ นรำคำเสนอซือ้ และระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ ำยที่จะไม่ แก้ ไขอีก
เว้ นแต่ เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
เรี ยน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
ข้ ำพเจ้ ำ บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) (“SPI”) และ บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
(มหำชน) (“TF”) (รวมเรี ยกว่ำ “ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) ขอเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
(“PB” หรื อ “กิจกำร”) ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้ (“คำเสนอซือ้ ”)

ส่ วนที่ 1
สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
1.

วันที่ย่ นื คำเสนอซือ้
วันที่ 16 มิถนุ ำยน 2560

2.

ชื่อผู้ทำคำเสนอซือ้
1. บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
2. บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

3.

ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้ (เรียงตำมตัวอักษร)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) (“ภัทร” หรื อ “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้ ”)

4.

วัตถุประสงค์ ในกำรทำคำเสนอซือ้
ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ SPI ครัง้ ที่ 11 (ชุดที่ 23) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 และที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นของ SPI ครัง้ ที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ รับโอนกิจกำรทังหมด
้
(“กำรโอนกิจกำรทัง้ หมด” หรื อ “EBT”) (Entire Business Transfer) ของบริ ษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ ้ง จำกัด (“PH”)
รวมถึงกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
บริ ษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) (“PR”) และ บริ ษัท
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”) ในกำรนี ้ SPI ได้ เข้ ำลงนำมในสัญญำโอนและรับโอนกิจกำร ลงวันที่ 15
มีนำคม 2560 กับ PH (“สัญญำโอนและรั บโอนกิจกำร”) โดย PH ตกลงที่จะโอนและ SPI ตกลงที่จะรับโอน
กิจกำรทังหมดของ
้
PH ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ เช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเครื่ องจักรและธุรกิจลงทุนโดยกำรถือหุ้น
ในบริ ษัทอื่น ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PR จำนวน 49,037,000 หุ้น (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.76 ของหุ้นที่ออกและชำระ
แล้ วทังหมดของ
้
PR และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 32.76 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PR) และหุ้นใน
PB จำนวน 84,450,000 หุ้น (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.77 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB และคิดเป็ น
สิทธิออกเสียงร้ อยละ 18.77 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB)
เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2560 SPI ได้ ทำกำรรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH แล้ วเสร็ จตำมสัญญำโอนและรับโอนกิจกำร
จึงเป็ นผลให้ ภำยหลังกำรโอนกิจกำรทังหมดแล้
้
วเสร็ จ SPI มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นโดยตรงใน PB เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1
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2.82 เป็ นร้ อยละ 21.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 21.58 ของ
จำนวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
PB ซึ่งยังไม่ถึงหรื อข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB แต่
เนื่องจำกในวันที่มีกำรได้ ห้ นุ ของ PB เพิ่มขึ ้นจำกกำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH นัน้ SPI จะได้ ห้ นุ ใน PR เพิ่มขึ ้น
ด้ วยจำกร้ อยละ 3.01 เป็ นร้ อยละ 35.76 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PR และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อย
ละ 35.76 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
PR จึงส่งผลให้ PR กลำยเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ฯ ”)
ของ SPI ด้ วยในวันเดียวกันนัน้ จึงทำให้ SPI ต้ องนับหุ้นใน PB ที่ PR ถืออยูจ่ ำนวนร้ อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 37.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB มำรวม
กับจำนวนหุ้นที่ SPI ถือโดยตรงใน PB ซึง่ เพิ่มขึ ้นพร้ อมกันในวันดังกล่ำว กรณีดงั กล่ำวจึงถือได้ วำ่ ณ สิ ้นวันของวันที่
มีกำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้
SPI จะมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PB เมื่อรวมกับ PR ซึ่งเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ของ SPI ทังหมดเป็
้
นจำนวนรวมเท่ำกับร้ อยละ 59.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 59.10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB จึงทำให้ SPI มีหน้ ำที่ต้องทำ
คำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PB เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหน้ ำที่ภำยหลังกำรได้ ห้ นุ สำมัญใน PB มำจำกกำรรับ
โอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH จนมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PB ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
กิจกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของ ประกำศ ทจ. 12/2554
ทังนี
้ ้ ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
PB ครัง้ นี ้ TF ได้ เข้ ำร่ วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
PB
(Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซื ้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อ
ทังหมดในกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว ทังนี
้ เ้ ป็ นไปตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรของ TF ครัง้ ที่ 3/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ TF ครัง้ ที่ 46/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษำยน 2560 ทีไ่ ด้ มีมติเห็นชอบกำรเข้ ำเป็ นผู้ทำคำเสนอซื ้อร่วม (Co-Tender Offer) กับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อ
หุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PB ครัง้ นี ้ โดย TF ได้ มีหนังสือมำยัง SPI ในวันที่ 15 มีนำคม 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะขอ
เข้ ำร่วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PB ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น
อย่ำงไรก็ดี SPI กับ TF ไม่เคยมีเจตนำหรื อลักษณะควำมสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมใด ๆ ร่ วมกันอันจะเข้ ำลักษณะเป็ น
กำรกระทำร่ วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
7/2552 เรื่ อง กำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ ำลักษณะเป็ นกำรกระทำร่ วมกับบุคคลอื่น และกำร
ปฏิบตั ิกำรตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2552 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
5.

ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่ นที่เสนอซือ้
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสำมัญ โดยกิจกำรมีห้ นุ สำมัญที่ชำระแล้ ว
ทังหมด
้
450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้ ำสิบล้ ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท โดย SPI ถือหุ้นสำมัญทำงตรงใน
กิจกำรทังสิ
้ ้นจำนวน 97,119,600 หุ้น (เก้ ำสิบเจ็ดล้ ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ ำพันหกร้ อยหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 21.58
ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 21.58 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร และ
TF ถือหุ้นสำมัญทำงตรงในกิจกำรทังสิ
้ ้นจำนวน 42,237,500 หุ้น (สี่สิบสองล้ ำนสองแสนสำมหมื่นเจ็ดพันห้ ำร้ อย
หุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 9.39 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร โดย SPI และ TF จะร่ วมกันทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ ที่เหลือทังหมดของ
้
PB จำนวน
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310,642,900 หุ้น (สำมร้ อยสิบล้ ำนหกแสนสีห่ มื่นสองพันเก้ ำร้ อยหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระ
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 69.03 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร และ
เนื่องจำก TF จะรับซื ้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อทังหมดในครั
้
ง้ นี ้
จึงเป็ นผลให้ จำนวนหุ้นที่จะถูกทำคำเสนอซื ้อที่เหลือทังหมดส
้
ำหรับ SPI จะมีจำนวน 155,321,450 หุ้น (หนึง่ ร้ อยห้ ำ
สิบห้ ำล้ ำนสำมแสนสองหมื่นหนึง่ พันสีร่ ้ อยห้ ำสิบหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
กิจกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 34.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร และสำหรับ TF จะมี
จำนวน 155,321,450 หุ้น (หนึง่ ร้ อยห้ ำสิบห้ ำล้ ำนสำมแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้ ำสิบหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ 34.52
ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 34.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั มีผ้ แู สดงเจตนำต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
กิจกำร ซึง่ มีจำนวนหุ้นสำมัญของกิจกำรรวมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 267,105,426 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนหนึ่งแสน
ห้ ำพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ
59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร (ซึง่ เป็ นจำนวนที่รวมหุ้นของกิจกำรที่ถือโดย PR จำนวน 168,817,500
หุ้น (หนึ่งร้ อยหกสิบแปดล้ ำนแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ ำร้ อยหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและชำระ
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร) โดยเมื่อหักจำนวนหุ้นที่มีผ้ ู
แสดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทังหมดออกจำกจ
้
ำนวนหุ้นของกิจกำรที่ SPI และ TF ต้ องทำคำเสนอซื ้อ
ร่วมกันดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะส่งผลให้ จำนวนหุ้นที่ SPI และ TF จะต้ องทำคำเสนอซื ้อร่วมกันมีจำนวน 43,537,474 หุ้น
(สีส่ บิ สำมล้ ำนห้ ำแสนสำมหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ห้ นุ ) คิดเป็ นร้ อยละ 9.67 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมด
้
ของกิจกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 9.67 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร และหำกคิดในสัดส่วนครึ่ งหนึ่ง จำนวน
หุ้นที่จะถูกทำคำเสนอซื ้อที่เหลือทังหมดส
้
ำหรับ SPI จะมีจำนวน 21,768,737 หุ้น (ยี่สิบเอ็ดล้ ำนเจ็ดแสนหกหมื่น
แปดพันเจ็ดร้ อยสำมสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ น
สิทธิออกเสียงร้ อยละ 4.84 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร และสำหรับ TF จะมีจำนวน 21,768,737
หุ้น (ยี่สบิ เอ็ดล้ ำนเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยสำมสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 4.84 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร
6.

รำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของ PB เท่ำกับหุ้นละ 58.58 บำท (ห้ ำสิบแปดบำทห้ ำสิบแปดสตำงค์) (“รำคำเสนอซือ้ หุ้น
สำมัญ”) นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื ้อ (“ผู้แสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญ”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำร
เสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ในอัตรำร้ อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ และภำษี มลู ค่ำเพิ่มในอัตรำร้ อยละ 7.00
ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น ดังนัน้ รำคำสุทธิ ที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญจะได้ รับเท่ำกับหุ้นละ
58.4232985 บำท (ห้ ำสิบแปดจุดสีส่ องสำมสองเก้ ำแปดห้ ำบำท)
ซึง่ รำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
(  ) เป็ นรำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
( ) ไม่ใช่รำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำเสนอซื ้อได้
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ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร เว้ นแต่จะเข้ ำข้ อยกเว้ นโดยชัดแจ้ งภำยใต้ ข้อตกลงตำมอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนที่
ใช้ บงั คับในแต่ละกรณี ในกรณี ที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญ เป็ นนิติบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยซึ่งมิได้ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย และมิได้ มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย
หรื อมีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญำตำมอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้ มีข้อยกเว้ นเรื่ องกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่
จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 15 ของผลกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงรำคำที่เสนอซื ้อและต้ นทุนของ
หลักทรัพย์ โดยที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะต้ องแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์แก่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมเอกสำร
แนบ 1 แบบฟอร์ ม A-3 สำหรั บหุ้นสำมัญ และตำมเอกสำรแนบ 3 แบบฟอร์ ม C-3 สำหรั บใบแสดงสิทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (“NVDR” หรื อ “เอ็นวีดีอำร์ ”)
ทังนี
้ ้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ แจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวมำพร้ อมแบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำ
เสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณภำษี หกั ณ ที่จ่ำย จำกรำคำเสนอ
ซื ้อคูณด้ วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจกำรหรื อ NVDR ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำมำเสนอขำยทังหมด
้
หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที ่เป็ นนิ ติบุคคลสัญชาติ ไทยมี หน้าที ่หกั ภาษี ณ ที ่จ่าย ในอัตราร้ อยละ 3.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ให้แก่ตวั แทนใน
การรับซื ้อหลักทรัพย์
7.

ระยะเวลำรับซือ้
ระยะเวลำรับซื ้อรวมทังสิ
้ ้น 25 วันทำกำร หรื อตังแต่
้ วนั ที่ 21 มิถนุ ำยน 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 ทุกวันทำ
กำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึง่ ระยะเวลำดังกล่ำวเป็ น
(  ) ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซื ้ออีก (Final Period) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งไว้ ตำมข้ อ
8)
(

8.

) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื ้อได้

เงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้
( ) ไม่มีเงื่อนไข
( ) มีเงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงคำเสนอซื ้อ ดังนี ้
( ) ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจลดรำคำเสนอซื ้อหรื อขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื ้อ หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรง
ต่อฐำนะหรื อทรัพย์สนิ ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ
( ) ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจแก้ ไขข้ อเสนอหรื อขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื ้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้
หำกมีบคุ คลอื่นยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ

9.

เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจยกเลิกคำเสนอซื ้อได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 4
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9.1

มีเหตุกำรณ์ หรื อกำรกระทำใด ๆ เกิดขึ ้นภำยหลังจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื ้อ อันเป็ นเหตุหรื ออำจ
เป็ นเหตุให้ เกิ ด ควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อ ฐำนะหรื อทรั พย์ สินของกิ จกำร โดยที่เหตุกำรณ์ หรื อกำรกระท ำ
ดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกระทำของผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อกำรกระทำที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องรับผิดชอบ หรื อ

9.2

กิจกำรกระทำกำรใด ๆ ภำยหลังจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลำรับ
ซื ้อ อันเป็ นผลให้ มลู ค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อ

9.3

กิ จ กำรกระท ำกำรใด ๆ ที่ น่ำจะมีผ ลต่อ กำรท ำคำเสนอซื อ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
14/2554 เรื่ องกำรกระทำกำรหรื องดเว้ นกระทำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ
กิจกำร ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)

10.

ระยะเวลำรับซือ้ ที่ผ้ ถู อื หลักทรัพย์ สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มิถนุ ำยน 2560 ถึงวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้
เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำกำร โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดง
เจตนำขำยหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 2 วิธียกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม B-1)

11.

กำรจัดสรรกำรรั บซือ้ กรณีมีผ้ ูแสดงเจตนำขำยมำกกว่ ำหรื อน้ อยกว่ ำจำนวนที่เสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำร
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ บำงส่ วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
- ไม่ใช้ บงั คับกับกรณีนี ้ –

12.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึง่ ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้ SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของ
กิจกำรเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 310,642,900 หุ้น (สำมร้ อยสิบล้ ำนหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้ ำร้ อยหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ
69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร โดยเงินทุนที่ SPI จะต้ องใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่
เหลือทังหมดของกิ
้
จกำรตำมคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้จะเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำสิบ
เจ็ดล้ ำนสีแ่ สนหกหมื่นหนึง่ พันแปดสิบสองบำท) ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
มีผ้ ถู ือหุ้นของ PB (ซึ่งรวมถึง PR) ได้ แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PB ในกำรทำคำ
เสนอซื อ้ ครั ง้ นี ้ ดังรำยละเอี ยดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 6 ซึ่ง มีห้ ุน สำมัญของ PB รวมกัน ทัง้ สิน้ เป็ นจำนวน
267,105,426 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนหนึ่งแสนห้ ำพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออก
และชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ำ
ทังสิ
้ ้น 15,647,035,855 บำท (หนึ่งหมื่นห้ ำพันหกร้ อยสี่สิบดจ็ดล้ ำนสำมหมื่นห้ ำพันแปดร้ อยห้ ำสิบห้ ำบำท) ใน
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท ดังนัน้ จำนวนเงินทุนที่ SPI คำดว่ำจะต้ องใช้ ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้น
สำมัญทังหมดของ
้
PB ตำมคำเสนอซื ้อหลังหักจำนวนที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ จะมีจำนวนเท่ำกับ
2,550,425,227 บำท (สองพันห้ ำร้ อยห้ ำสิบล้ ำนสี่แสนสองหมื่นห้ ำพันสองร้ อยยี่สิบเจ็ดบำท) สำหรับกำรทำคำ
เสนอซื ้อหุ้นสำมัญใน PB จำนวน 43,537,474 หุ้น (สี่สิบสำมล้ ำนห้ ำแสนสำมหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ห้ นุ ) หรื อ
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คิดเป็ นร้ อยละ 9.67 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วของ PB และคิดเป็ นร้ อยละ 9.67 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท
TF จะต้ องจัดเตรี ยมเงินทุนเป็ นจำนวนครึ่งหนึง่ ของ SPI ในฐำนะผู้ร่วมทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ โดยในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รำยซึ่งไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้น สำมัญของ PB ทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ซึ่งได้ แก่ห้ นุ
สำมัญของ PB จำนวน 310,642,900 หุ้น (สำมร้ อยสิบล้ ำนหกแสนสีห่ มื่นสองพันเก้ ำร้ อยหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 69.03
ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB คิดเป็ นร้ อยละ 69.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB นัน้ TF จะรับ
ซื ้อหุ้นสำมัญของ PB เป็ นสัดส่วนครึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อทังหมด
้
โดยจะต้ องใช้ เงินทุนรวม
เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 9,098,730,541 บำท (เก้ ำพันเก้ ำสิบแปดล้ ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นห้ ำร้ อยสีส่ บิ เอ็ดบำท) สำหรับกำร
ทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของ PB จำนวนทังสิ
้ ้น 155,321,450 หุ้น (หนึง่ ร้ อยห้ ำสิบห้ ำล้ ำนสำมแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
สีร่ ้ อยห้ ำสิบหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB คิดเป็ นร้ อยละ 34.52 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของ
้
PB ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกมีผ้ ถู ือหุ้นของ PB (ซึ่ง
รวมถึง PR) ได้ แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PB ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ดัง
รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 6 ซึ่งมีห้ นุ สำมัญของ PB รวมกันทังสิ
้ ้นเป็ นจำนวน 267,105,426 หุ้น (สอง
ร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนหนึง่ แสนห้ ำพันสีร่ ้ อยยี่สบิ หกหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
กิจกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ำทังสิ
้ ้น 15,647,035,855
บำท (หนึง่ หมื่นห้ ำพันหกร้ อยสีส่ บิ เจ็ดล้ ำนสำมหมื่นห้ ำพันแปดร้ อยห้ ำสิบห้ ำบำท) ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ
58.58 บำท ดังนัน้ จำนวนเงินทุนที่ TF คำดว่ำจะต้ องใช้ ในกำรรับซื ้อหุ้นสำมัญ ของ PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ หำกผู้ถือหุ้นทุกรำย (ยกเว้ นผู้ทำคำเสนอซื ้อและผู้ถือหุ้นของ PB
ที่ได้ แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PB ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้) แสดงเจตนำที่จะ
ขำยหุ้นสำมัญของ PB ทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ จะมีจำนวนเท่ำกับ 1,275,212,613 บำท (หนึง่ พันสองร้ อยเจ็ด
สิบห้ ำล้ ำนสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้ อยสิบสำมบำท) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้น สำมัญใน PB จำนวน
21,768,737 หุ้น (ยี่สบิ เอ็ดล้ ำนเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยสำมสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออก
และชำระแล้ วของ PB คิดเป็ นร้ อยละ 4.84 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ
58.58 บำท
SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจำนวน 31,087,000,000 บำท
สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึ่งครอบคลุมจำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจำกผู
ั้
้ ถือหุ้น
ทุกรำยของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ (รวมจำนวนหุ้นสำมัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำไม่ขำย
หลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำกรุงเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บำท
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,044,000,000 บำท
3. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,043,000,000 บำท
นอกจำกนี ้ TF ในฐำนะผู้ทำคำเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จกำร มีแหล่ง
เงินทุนจำนวน 9,320,626,937 บำทซึง่ ครอบคลุมถึงจำนวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อทังหมดจำกผู
้
้ ถือหุ้น
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ทุกรำยของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ (รวมจำนวนหุ้นสำมัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำไม่ขำย
หลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
1. เงินฝำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรทิ สโก้ จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำรซิ ตี แ้ บงก์ สำขำกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี จ ำนวนเงิ น รวม
4,202,481,772 บำท
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB จำนวน
4,500,000,000 บำท
3. หลักทรัพย์เผื่อขำยในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 618,145,165 บำท
โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถพิจำรณำได้ ในเอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อได้ พิจำรณำข้ อมูลด้ ำนแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทำคำเสนอซื ้อสำหรับกำรทำคำเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อมีควำมเห็นว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรทำคำ
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้
นอกจำกหน้ ำที่ของ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PB ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้แล้ ว เนื่องจำก
กำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH ตำมที่กล่ำวในข้ อ 4 ข้ ำงต้ นนัน้ จะทำให้ SPI ได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญใน PR จนมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน PR ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PR (Mandatory Tender Offer)
ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ.12/2554 โดย SPI จะต้ องใช้ เงินทุนสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือ
ทังหมดของ
้
PR ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึ่งไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมัญของ PR ทังหมด
้
ตำมคำเสนอซื ้อดังกล่ำว เป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 5,111,276,794 บำท (ห้ ำพันหนึ่งร้ อยสิบเอ็ดล้ ำนสองแสนเจ็ดหมื่น
หกพันเจ็ดร้ อยเก้ ำสิบสี่บำท) ซึ่งสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PR SPI มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
จำกวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 9,266,000,000 บำท (ทังนี
้ ้สำมำรถพิจำรณำ
รำยละเอีย ดเพิ่ม เติ มได้ ใ นค ำเสนอซื อ้ หลัก ทรั พย์ ของ PR ในเว็ป ไซต์ ข องตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
(www.set.or.th) และ สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th))
13.

ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

ที่อยู่

ชัน้ 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร1 252/6 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
คุณอรชร ชนะโภคำกุล คุณชุติมำ โรจนตรี วรศักดิ,์ คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุติ
มำ อินทะพิงค์

ผู้ติดต่ อ
โทรศัพท์

66 (0) 2305 9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386

โทรสำร

66 (0) 2693 2627

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 7

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

14.

แบบ 247-4

วันชำระรำคำ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยภำยในวันทำกำรที่ 3 นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำ
รับซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ต่อเมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำมำยื่นต้ อง
มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ และได้ มีกำรโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 8

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

ส่ วนที่ 2
รำยละเอียดของผู้ทำคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซือ้

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไป

ชื่อ

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)

ที่อยู่

530 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

หมำยเลขโทรศัพท์

66 (0) 2293 0030

หมำยเลขโทรสำร

66 (0) 2293 0040

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

0107537001340

ชื่อ

บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ที่อยู่

อำคำรทีเอฟ 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมำยเลขโทรศัพท์

66 (0) 2374 4730

หมำยเลขโทรสำร

66 (0) 2374 7743

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

0107537001633

1.2

ข้ อมูลทำงธุรกิจและข้ อมูลอื่นๆ
(1)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ผู้ทำคำเสนอซือ้
(1.1)

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)

SPI เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัดที่มีห้ นุ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย )“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2515 และได้ เข้ ำเป็ นบริ ษัท
จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ตัง้ แต่วัน ที่ 30 ธัน วำคม 2520 ปั จ จุบัน SPI มี ทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน
582,923,188 บำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 582,923,188 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท และมีทนุ
เรี ยกชำระแล้ วจำนวน 494,034,300 บำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวนทังสิ
้ ้น 494,034,300 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
SPI ประกอบธุรกิจแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ (1) ธุรกิจกำรลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ำง ๆ โดยได้ รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผล (2) ธุรกิจกำรให้ เช่ำและบริ กำรที่หลำกหลำย เช่น ให้ เช่ำที่ดินอำคำร บริ กำร
ระบบสำธำรณูปโภคพื ้นฐำน และ (3) ธุรกิจสวนอุตสำหกรรม
ธุรกิจกำรลงทุนในหุ้นบริษัทต่ ำง ๆ
SPI ลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ำง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ SPI ในระยะยำว กิจกำร
ที่ SPI ร่ วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริ มกับธุรกิจที่บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ดำเนินกำรอยู่ หรื อเป็ นธุรกิจที่ SPI
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 1

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

คำดว่ำจะเข้ ำไปดำเนินกำรในอนำคต เนื่องจำกเล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรทำกำไร โดย SPI จะได้ รับ
ผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล กิจกำรที่ SPI เข้ ำลงทุน ประกอบด้ วย 3 สำยธุรกิจหลักคือ สำยธุรกิจกำร
ผลิต สำยธุรกิจจัดจำหน่ำย และสำยธุรกิจบริ กำรและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษัทต่ำง ๆ ที่
SPI ได้ เข้ ำลงทุนในหุ้น มีจำนวนทังสิ
้ ้น 159 บริ ษัท
ธุรกิจกำรให้ เช่ ำและบริกำร
SPI เป็ นผู้ดำเนินกำรเองในส่วนของกำรให้ เช่ำและบริ กำร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บกำร
ขยำยตัวและเพิ่มศักยภำพในด้ ำนกำรแข่งขันให้ กับบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็ นกำรให้ เช่ำที่ดิน อำคำร และ
ให้ บริ กำรด้ ำนระบบสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน โดย SPI ได้ รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำเช่ำรั บ และค่ำบริ กำร
สำธำรณูปโภครับนันๆ
้ รวมทัง้ กำรให้ บริ กำรไฟฟ้ ำและไอน ้ำแก่บริ ษัทที่อยูใ่ นสวนอุตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์
ศรี รำชำ นอกจำกนี ้ SPI ได้ เพิ่มธุรกิจให้ บริ กำรโรงแรมและสนำมกอล์ฟ โดยได้ รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำบริ กำร
ห้ องพัก ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ สนำมกอล์ฟ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ม ฯลฯ SPI ยังเป็ นตัวกลำงในกำรติดต่อขอ
ลิขสิทธิ์และเครื่ องหมำยกำรค้ ำของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจำกต่ำงประเทศ และให้ สทิ ธิบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำเหล่ำนัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้ รับค่ำตอบแทนในรู ปของ
ค่ำลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) สำหรับเครื่ องหมำยกำรค้ ำในประเทศที่ SPI เป็ นเจ้ ำของ SPI ได้ ทำสัญญำ
ยินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำดังกล่ำว เพื่ อทำกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ ำภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำนันๆ
้ โดยได้ รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำเครื่ องหมำยกำรค้ ำรับ
นอกจำกนี ้ SPI ยังได้ ให้ บริ กำรด้ ำนกำรให้ คำปรึ กษำ แนะนำ วำงแผนด้ ำนธุรกิจ กำรจัดกำรและ
กำรดำเนินโครงกำรใหม่ๆ กำรจัดหำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำ โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรจับคูท่ ำง
ธุรกิจ กำรร่ วมมือกับภำครั ฐและเอกชนในกำรพัฒนำสินค้ ำและบรรจุภัณฑ์ให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ แก่บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ ทังนี
้ ้ SPI ได้ รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำปรึกษำรับและค่ำบริ กำรรับ
ธุรกิจสวนอุตสำหกรรม
SPI ได้ ดำเนินธุรกิจพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรก เพื่อรองรับกำร
ขยำยกำลังกำรผลิตของโรงงำนของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นกำรสนองต่ อนโยบำยของรัฐบำลในกำร
สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงด้ ำนอุตสำหกรรมให้ กระจำยออกไปยังส่วนภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม SPI มีนโยบำย
เพิ่มกำรจำหน่ำยที่ดินให้ แก่บุคคลภำยนอก เพื่อให้ มีรำยรับจำกกำรขำยพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั SPI มีสวน
อุตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่ดำเนินกำรอยู่ 4 แห่ง ในเขตพื ้นที่ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี อำเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และได้ ขยำยโครงกำรไปที่อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตำก ซึง่ ปั จจุบนั จังหวัดตำก จัดเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
(1.2)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

TF จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2515 และได้ เข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 ธันวำคม 2521 ปั จจุบนั TF มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บำท แบ่งเป็ น
หุ้นสำมัญจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท และมีทนุ ชำระแล้ วจำนวน 180,000,000
บำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
TF ประกอบธุรกิจด้ ำนกำรผลิตและจำหน่ำยบะหมี่กึ่งสำเร็ จรูปภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “มำม่ำ”
และขนมปั งกรอบภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “บิสชิน” และ “โฮมมี่” นอกจำกนี ้ TF ได้ มีกำรลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ ในกระบวนกำรผลิตภำยใน TF และเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมรำคำ
และคุณภำพของสินค้ ำเหล่ำนัน้ อีกทังกำรร่
้
วมลงทุนกับบริ ษัทต่ำงชำติ เพื่อนำควำมรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ ำมำใช้ ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ มีประสิทธิภำพสูงสุด และลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 2

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

บริ กำร ธุรกิจผลิตเครื่ องจักร เพื่อเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยสินค้ ำในกลุม่ บริ ษัทใหม่มำกขึ ้นและเข้ ำถึงทุก
กลุม่ ผู้บริ โภค
(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2560
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
(2.1)

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)

ทุนจดทะเบียน

582,923,188 บำท

ทุนชำระแล้ ว

494,034,300 บำท

(2.2)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

ทุนจดทะเบียน

180,000,000 บำท

ทุนชำระแล้ ว

180,000,000 บำท

ผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินงำนของผู้ทำคำเสนอซือ้ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
-ไม่มี (3)

รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
(3.1) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ 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

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

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 3

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
11.

แบบ 247-4

จำนวน (หุ้น)

อื่นๆ

207,907,113
494,034,300

รวม

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
42.08
100.00

(3.2) รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของ TF ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2560
ชื่อ
1.
2.

จำนวน (หุ้น)

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด

39,520,820

21.96

36,146,100

20.08

12,353,000

6.86

3.

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

4.

นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

8,777,870

4.88

5.

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด

5,131,350

2.85

6.

บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

4,347,500

2.42

7.

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

3,661,000

2.03

8.

บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จำกัด

3,559,700

1.98

9.

บริ ษัท โชควัฒนำ จำกัด

3,492,380

1.94

10.

นำยสงวน ตติยกวี
รวมผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก

3,138,520

1.74

120,128,240

66.74

59,871,760
180,000,000

33.26
100.00

11.

อื่นๆ
รวม

(4)

รำยชื่อคณะกรรมกำร
(4.1) รำยชื่อคณะกรรมกำร ของ SPI ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2560
ชื่อ – นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ/1

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ประธำนกรรมกำรบริ หำร

2. นำยบุญปกรณ์ โชควัฒนำ/1

รองประธำนกรรมกำรบริษัท

3. นำยทนง ศรีจิตร์ /1

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และกรรมกำร

4. นำยวิชยั กุลสมภพ/1

กรรมกำร

5. นำยสำเริ ง มนูญผล/1

กรรมกำร
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 4

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

ชื่อ – นำมสกุล

ตำแหน่ ง

6. นำยมนู ลีลำนุวฒ
ั น์/1

กรรมกำร

7. น.ส.ศิริกลุ ธนสำรศิลป์/1
8. นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน/1

กรรมกำร

9. นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์/1

กรรมกำร

10. นำยสุจริ ต ปั จฉิมนันท์

กรรมกำร

11. นำยบุญชัย โชควัฒนำ/1

กรรมกำร

12. นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ/1

กรรมกำร

13.
14.
15.
16.
17.
18.

นำยสุรชัย ดนัยตังตระกู
้
ล
นำยนพพร พงษ์ เวช
นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นำยสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
นำยนิพนธ์ พัวพงศกร
นำงสำวนฤมล สอำดโฉม

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ: /1 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(4.2) รำยชื่อคณะกรรมกำรของ TF ณ วันที่ 28 เมษำยน 2560
ชื่อ – นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ/1

ประธำนกรรมกำร

2. นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์/1
3. นำยกำธร พูนศักดิอ์ ดุ มสิน/1

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและรองประธำนกรรมกำร

4. นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ/1

รองประธำนกรรมกำร

5. นำยพจน์ พะเนียงเวทย์/1

กรรมกำรผู้อำนวยกำร

6. นำยกำธร ตติยกวี/1

กรรมกำร

7. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย/1

กรรมกำร

8. นำยบุญชัย โชควัฒนำ/1

กรรมกำร

9. นำยเวทิต โชควัฒนำ/1

กรรมกำร

10. น.ส.พจนำ พะเนียงเวทย์/1

กรรมกำร

11. นำงกุลภัทรำ สิโรดม

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

12. ท่ำนผู้หญิงอังกำบ บุณยัษฐิ ติ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

13. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ
14. นำยวิสฐิ จะวะสิต
15. นำยสำโรช ชยำวิวฒ
ั น์กลุ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

รองประธำนกรรมกำร

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 5

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

หมายเหตุ: /1 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(5) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนรวมของผู้ทำคำเสนอซื ้อ
(5.1) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 และสำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2559 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี ้
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2557
2558
2559
2559
2560
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
หน่ วย: ล้ ำนบำท
ยกเว้ นได้ ระบุเป็ น งบกำรเงิน ที่แสดง งบกำรเงิน ที่แสดง งบกำรเงิน ที่แสดง งบกำรเงิน ที่แสดง งบกำรเงิน ที่แสดง
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
อย่ ำงอื่น
เฉพำะ
เฉพำะ
เฉพำะ
เฉพำะ
เฉพำะ
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
สินทรัพย์รวม
10,836 21,854 11,445 23,088 12,210 25,016 11,718 23,755 12,761 25,939
หนี ้สินรวม
2,501
2,501
2,731
2,731
2,638
2,638
2,672
2,672
2,950
2,950
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกชำระแล้ ว
รำยได้ รวม/1
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม/2
กำไรสุทธิ/3

8,335

19,354

8,715

20,357

9,572

22,378

9,046

21,083

9,811

22,989

800
494
3,594

800
494
4,209

800
494
3,465

800
494
4,211

800
494
3,628

800
494
4,557

800
494
931

800
494
1,231

800
494
750

800
494
1,047

3,032

3,064

2,857

2,902

2,835

2,864

684

700

711

705

570

1,150

623

1,317

784

1,682

247

530

54

352

กำไรต่อหุ้นขัน้
1.15
2.33
1.26
2.67
1.59
3.41
0.50
1.07
0.11
0.71
พื ้นฐำน (บำท)/4
เงินปั นผลต่อหุ้น
0.23
0.23
0.23
0.23
0.45
0.45
(บำท)/5
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่
16.87
39.17
17.64
41.21
19.37
45.30
18.31
42.68
19.86
46.53
หุ้น (บำท)
ทีม่ า:
งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วหรื อสอบทานแล้ว (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ ง จากัด (มหาชน)
/1
หมายเหตุ: รายได้รวมประกอบด้วย รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ รายได้ค่าปรึ กษาและบริ การ ส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามวิ ธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปั นผลรับ และรายได้อืน่
/2
ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ ต้นทุนค่าบริ การ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทตามวิ ธีส่วนได้เสีย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายอืน่ และต้นทุนทางการเงิน
/3
รวมส่วนแบ่งของกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้า
/4
คานวณจากจานวนหุ้นชาระแล้วทัง้ หมด
/5
เงินปั นผลต่อหุ้นทีป่ ระกาศจ่ายตามผลประกอบการของ SPI ในรอบผลประกอบการดังกล่าว
สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ SPI เพิ่มเติ มได้จากแบบ 56-1 และงบการเงิ นที ่ผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทานของผู้สอบบัญชี ได้จาก website ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 6
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(5.2) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) สำหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 และสำหรับงวดสำมเดือน สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2559 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี ้
หน่ วย: ล้ ำนบำท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
ยกเว้ นได้ ระบุเป็ น
2557
2558
2559
2559
2560
อย่ ำงอื่น
งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน
รวม
รวม
เฉพำะ
รวม
รวม
รวม
เฉพำะ
เฉพำะ
เฉพำะ
เฉพำะ
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกชำระแล้ ว
รำยได้ รวม/1
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม/2
กำไรสุทธิ/3

12,214

16,507

13,461

18,133

15,357

20,565

14,082

18,940

15,871

21,309

2,123

2,577

2,161

2,538

2,467

2,878

2,178

2,642

2,461

2,993

10,091
10,091

13,930
12,202

11,300
11,300

15,595
13,697

12,890
12,890

17,686
15,603

11,904
11,904

16,298
14,345

13,410
13,410

18,316
16,170

-

1,729

-

1,899

-

2,083

-

1,953

-

2,146

240
180
10,181

240
180
12,004

240
180
9,951

240
180
12,018

240
180
10,732

240
180
12,963

240
180
2,428

240
180
2,970

240
180
2,731

240
180
3,343

8,559

10,106

8,145

9,831

8,723

10,513

1,953

2,422

2,254

2,760

1,457

1,835

1,636

2,109

1,832

2,414

425

523

441

580

กำไรต่อหุ้นขัน้
8.10
9.31
9.09
10.62
10.18
12.04
2.36
2.62
2.45
พื ้นฐำน (บำท)/4
เงินปั นผลต่อหุ้น
3.77
3.77
4.16
4.16
4.85
4.85
(บำท)/5
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่
56.06
67.79
62.78
76.09
71.61
86.68
66.13
79.70
74.50
หุ้น (บำท)
ที่มำ:
งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแล้ ว (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของ บริษัท บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
/1
หมายเหตุ: รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย ดอกเบีย้ รับ เงินปั นผลรับ ค่าเช่ารับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และอืน่ ๆ
/2
ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
/3
รวมส่วนแบ่งของกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้า
/4
คานวณจากจานวนหุ้นชาระแล้วทัง้ หมด
/5
เงินปั นผลต่อหุ้นทีป่ ระกาศจ่ายตามผลประกอบการของ TF ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

2.82
89.83

สามารถดูรายละเอี ยดฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ TF เพิ่มเติ มได้จากแบบ 56-1 และงบการเงิ นที ่ผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทานของผู้สอบบัญชี ได้จากwebsite ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

(6)

ภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ
(6.1) บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
SPI มีภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบกำรเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี ้
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 7
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-

แบบ 247-4

วงเงินค ้ำประกันที่ทำกับธนำคำร สถำบันกำรเงินและบริษัทต่ำงๆ 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 ำนบำท และ 30.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 56.5 ล้ ำนบำท และภำระหนี ้สินจำกกำรค ้ำประกันจำนวน
4.6 ล้ ำนบำท
วงเงินสำหรับกำรใช้ จำ่ ยเงินตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรพำณิชย์ จำนวน 13.0 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์
สหรัฐ

(6.2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
TF มีภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ ในงบกำรเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(7)

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจำนวน 657.7 ล้ ำนบำท
กำรค ้ำประกันโดยธนำคำรในนำม TF และบริ ษัทย่อยจำนวน 119 ล้ ำนบำท
ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำนจำนวน 11 ล้ ำนบำท

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ
(7.1) บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –
(7.2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –

(8)

ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด
(8.1) บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –
(8.2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

TF มีคดีควำมที่ TF ฟ้ องกรมสรรพำกรเป็ นจำเลย ให้ เพิกถอนกำรประเมินภำษี เงินได้ นิติบคุ คล และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ในรอบระยะเวลำบัญชีปี 2546 ตำมมำตรำ 18 และ 27 แห่ง
ประมวลรัษฎำกร และพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้ วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่
387) พ.ศ. 2544 มีทนุ ทรัพย์ในคดีจำนวน 527,808.90 บำท ซึ่งศำลชันต้
้ นได้ พิพำกษำว่ำกำรประเมินภำษี และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ชอบแล้ ว และขณะนี ้ TF อยูร่ ะหว่ำงกำรขอขยำยระยะเวลำกำร
อุทธรณ์คำพิพำกษำศำลชันต้
้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรวำงประกัน โดยจดจำนำพันธบัตรให้ กบั กรมสรรพำกรไว้ ณ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็ นจำนวนที่ทว่ มหนี ้แล้ ว
นอกจำกนี ้ TF ได้ รับกำรประเมินภำษี จำกเจ้ ำพนักงำนประเมิน สำนักบริ หำรภำษี ธุรกิจขนำดใหญ่ ให้
ต้ องชำระภำษี เพิ่มสำหรับ 6 รอบระยะเวลำบัญชี ตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ ำด้ วย
กำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551 โดยมีจำนวนเงินที่เรี ยกร้ อง 56,813,026.28 บำท และขณะนี ้อยู่
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8
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ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของกรมสรรพำกร ทังนี
้ ้ TF ได้ มีกำรวำงประกันในรู ปของ
หนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำร (Bank of Guarantee) เท่ำกับจำนวนเงินที่ถกู ประเมินไว้ ตอ่ กรมสรรพำกรแล้ ว
2.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้

ชื่อ
ที่อยู่

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 6, 8-11 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย ภัทร1 252/6 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

หมำยเลขโทรศัพท์

66 (0) 2305 9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386

หมำยเลขโทรสำร

66 (0) 2693-2627

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น – ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย

ชื่อ
ที่อยู่

บริษัท ลิง้ ค์ เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 20 แคปปิ ตอล ทำวเวอร์ ออลซีซนั่ เพลส
87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมำยเลขโทรศัพท์

66 (0) 2305 8000 หรื อ 66 (0) 2654 3130

หมำยเลขโทรสำร

66 (0) 2305 8010 หรื อ 66 (0) 2654 3131

4.

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้ทำคำเสนอซือ้ กับกิจกำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของ PB

4.1

สรุปสำระสำคัญของสัญญำ/ ข้ อตกลง/บันทึกควำมเข้ ำใจ ที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกระทำขึ ้นก่อน
กำรยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ ไม่วำ่
กำรทำสัญญำ/ ข้ อตกลง/บันทึกควำมเข้ ำใจดังกล่ำว จะเป็ นกำรทำเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์ในคำเสนอซื ้อหรื อไม่ก็
ตำม
สัญญำโอนและรับโอนกิจกำร

4.1.1

1.

คูส่ ญ
ั ญำ

ผู้รับโอน

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)

ผู้โอน

บริ ษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ ้ง จำกัด
2.

วันที่ทำสัญญำ
วันที่ 15 มีนำคม 2560

3.
ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสำมัญ

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
จำนวนหลักทรัพย์
หุ้น/หน่ วย
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 156,000 หุ้น
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 9

ร้ อยละเมื่อเทียบกับจำนวน
หลักทรัพย์ ท่ จี ำหน่ ำยได้ แล้ วทัง้ หมด
ในประเภท/รุ่ นนัน้
0.09

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
4.

บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 49,037,000 หุ้น
บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 84,450,000 หุ้น
บริ ษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ น้ ท์ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 2,937,540 หุ้น
บริ ษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ ฟดู ส์ จำกัด
จำนวน 153,000 หุ้น
บริ ษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
จำนวน 300,000 หุ้น
บริ ษัท ศรี รำชำขนส่ง จำกัด
จำนวน 20,000 หุ้น
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32.76
18.77
0.98
51.00
6.00
20.00

ชื่อที่ปรึกษำในกำรทำสัญญำ
ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย: บริ ษัท ลิ ้งค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน: บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

5.

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำโอนและรับโอนกิจกำร

1. กำรโอนกิจกำรทังหมด
้

PH ตกลงโอนและ SPI ตกลงรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH
ซึง่ ประกอบด้ วยธุรกิจกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (ซึง่ รวมถึงหุ้นใน
กิจกำรจำนวน 84,450,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.77
ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทัง้ หมดของกิจกำรและคิดเป็ น
สิทธิ ออกเสียงร้ อยละ 18.77 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร) และธุรกิจให้ เช่ำระยะยำวยำนพำหนะ
และเครื่ องจักรที่ดำเนินกำรโดย PH รวมถึงค่ำควำมนิยม
ทรั พย์ สิน สิท ธิ และหนี ส้ ินทัง้ หลำยของ PH ที่ ใ ช้ ใ นหรื อ
เกี่ยวข้ องกับกิจกำรทังหมดของ
้
PH ซึง่ มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำร

2. จำนวนค่ำตอบแทน

7,920,000,000 บำท ภำยใต้ เงื่อนไขว่ำ PH จะประกำศ
จ่ำยเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ PH
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 จนถึงวันโอนกิ จกำรไม่เกิ น
จำนวน 300,000,000 บำท ซึ่งค่ำตอบแทนจำนวนดังกล่ำว
อำจจะมีกำรปรับปรุ งตำมสูตรกำรคำนวณที่กำหนดภำยใต้
สัญญำโอนและรับโอนกิจกำร
ทังนี
้ ้ ค่ำตอบแทนสำหรับหุ้นสำมัญในกิจกำรมีมูลค่ำเท่ำกับ
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58.58 บำทต่อหุ้น
3. หน้ ำที่กระทำกำรและงดเว้ นกำร
กระทำกำรที่สำคัญของ PH

(1) ประกอบกิจกำรทังหมดของ
้
PH ที่ดำเนินกำรอยู่ใน
ปั จจุบนั ตำมลักษณะปกติของธุรกิจอย่ำงเช่นที่มีกำร
ด ำเนิ น กำรอยู่ ก่ อ นวัน ที่ ท ำสัญ ญำโอนและรั บ โอน
กิจกำร
(2) ไม่ เ ข้ ำซื อ้ หรื อ ตกลงที่ จ ะเข้ ำซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ที่ มี
นัยสำคัญ หรื อเข้ ำทำควำมตกลงหรื อเข้ ำผูกพันที่จะทำ
ควำมตกลงเพื่อเข้ ำซื ้อทรัพย์สนิ ใด ๆ ที่มีนยั สำคัญ
(3) ไม่จำหน่ำยหรื อตกลงที่จะจำหน่ำยทรัพย์สินใด ๆ ที่มี
นัยสำคัญ ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำตลำดของทรั พย์สิน
ชนิดนัน้ ๆ
(4) ไม่ ก ระท ำกำรใด ๆ อัน อำจก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุก ำรณ์ ที่ มี
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะ
ทำงกำรเงิ น ทรั พ ย์ สิ น กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ มูล ค่ ำ
กิจกำร หรื อโอกำสทำงธุรกิจของ PH

4. กำรเลิกสัญญำ

(1) PH ได้ ทำผิดข้ อกำหนดเกี่ยวกับหน้ ำที่กระทำกำรหรื อ
หน้ ำที่งดเว้ นกระทำกำรที่สำคัญ
(2) มีเ หตุกำรณ์ ใด ๆ เกิ ดขึน้ ซึ่งมี หรื อ น่ำ จะมีผ ลกระทบ
ในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รำยได้ ผลกำไร
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน ทรัพย์สิน กำรดำเนิน
ธุรกิจ มูลค่ำกิจกำร หรื อโอกำสทำงธุรกิจของ PH
(3) PH ได้ ผิดหรื อจะผิดคำรับรองที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
โอนและรับโอนกิจกำร

6.

เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำโอนและรับโอนกิจกำร
กำรโอนและรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH ภำยใต้ สญ
ั ญำโอนและรับโอนกิจกำรจะเกิดขึ ้นเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำโอนและรับโอนกิจกำรเสร็ จสมบูรณ์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นของ PH ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมตั ิกำรโอนกิจกำรทังหมด
้
ของ PH ให้ กบั SPI ตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดทังหลำยภำยใต้
้
สญ
ั ญำโอนและรับโอนกิจกำร
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2. PH และ SPI ได้ รับควำมยินยอม อนุญำต ตกลง หรื อกำรผ่อนผันที่ต้องได้ รับจำกลูกค้ ำ คู่ค้ำ
หรื อคู่สญ
ั ญำที่เป็ นบุคคลภำยนอกของ PH สำหรับกำรโอนสิทธิ และหน้ ำที่ของ PH ภำยใต้
สัญญำกับบุคคลดังกล่ำวให้ กบั SPI และในกรณีที่สญ
ั ญำกับบุคคลดังกล่ำวมีกำรค ้ำประกัน
กำรชำระหนี ้ ผู้ค ้ำประกันได้ เข้ ำทำสัญญำค ้ำประกันเพื่อให้ SPI เป็ นผู้รับประโยชน์ภำยใต้
สัญญำค ้ำประกันนับแต่วนั โอนกิจกำรเป็ นต้ นไปแล้ วเสร็ จครบถ้ วน ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตำมที่ SPI ให้ ควำมเห็นชอบ
3. PH และ SPI ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท ำและยื่ น แบบแสดงรำยกำรภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม ภพ. 09 ต่ อ
กรมสรรพำกรพื ้นที่ที่สำนักงำนของตนตังอยู
้ อ่ ย่ำงน้ อย 15 วันก่อนวันโอนกิจกำร
4. ผู้ถือหุ้นของ SPI ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 46 มีมติอนุมตั ิกำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้
ของ PH ตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดทังหลำยภำยใต้
้
สญ
ั ญำโอนและรับโอนกิจกำร
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรโอนและรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH ภำยใต้ สญ
ั ญำโอนและรับโอนกิจกำรเสร็จ
สมบูรณ์ SPI จะมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทงหมดของกิ
ั้
จกำรตำมรำยละเอียดที่กล่ำว
ในข้ อ 4 ส่วนที่ 1 ข้ ำงต้ น เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหน้ ำที่ภำยหลังกำรได้ ห้ นุ สำมัญในกิจกำรมำจำก
กำรรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH จนมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ.
12/2554
4.2

กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมโดยผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันผู้ทำคำเสนอซื ้อ ใน
กิจกำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร
กำรถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื ้อซื ้อ ใน PB หรื อ PR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร ณ วันที่ 3 พฤษภำคม 2560
สำหรับหุ้นใน PB และวันที่ 12 พฤษภำคม 2560 สำหรับหุ้นใน PR ตำมลำดับ
(1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 265,937,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ
59.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
นอกจำกนี ้ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้นเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 42,237,500 หุ้น คิด
รวมกันเป็ นร้ อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของ SPI ใน PB
(1) นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริ หำรกรรมกำรของ SPI รวมกับ
บุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(2) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) น.ส.ศิริกลุ ธนสำรศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 433,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นำยบุญชัย โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นำยสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ซงึ่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 45,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของ SPI ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ PB
(1) นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริ หำรกรรมกำรของ SPI รวมกับ
บุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกัน
เป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(3) นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR
เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 19,987 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นำงสำวศิริกลุ ธนสำรศิลป์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR
เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 18,125 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ SPI รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PR
เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 2,550,938 คิดเป็ นจำนวนร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของ TF ใน PB
(1) นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
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(2) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคล
ตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(3) นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(4) นำยบุญชัย โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(5) นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 3,319,970 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.74 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(6) นำงกุลภัทรำ สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(7) นำยกำธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
3,822,150 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.85 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(8) ท่ำนผู้หญิงอังกำบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 20,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.004 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(9) น.ส.พจนำ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 519,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(10) นำยพจน์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 809,300 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.18 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
(11) นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PB เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 138,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB
กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของ TF ใน PR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ PB
(1) นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(2) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR รวมกับบุคคล
ตำมมำตรำ 258 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
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(3) นำยกำธร พูนศักดิ์อดุ มสิน ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 2,550,938 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(4) นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 2,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(5) นำยกำธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
5,951,875 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 3.98 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(6) ท่ำนผู้หญิงอังกำบ บุณยัษฐิ ติ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 18,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(7) น.ส.พจนำ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 1,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.001 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
(8) นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ TF รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน PR เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 261,049 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.17 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR
4.3

กำรถือหุ้นไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อกรรมกำรของ PB ในผู้ทำคำเสนอซื ้อ
สำหรับกำรถือหุ้นใน SPI ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 และ TF ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2560
(1) นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน SPI เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 8,260 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
SPI และถือหุ้นใน TF เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 9,854,370 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 5.47 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(2) นำงสำวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 2,014,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(3) นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
2,000,000 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.11 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(4) นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 106,750 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(5) นำงกุลภัทรำ สิโรดม ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
101,500 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF
(6) นำยกำธร ตติยกวี ซึง่ เป็ นกรรมกำรของ PB รวมกับบุคคลตำมมำตรำ 258 ถือหุ้นใน TF เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น
2,548,900 หุ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.42 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
TF

4.4

ควำมสัมพันธ์อื่นๆ
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1) กรรมกำรร่วมกัน
– นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ เป็ นกรรมกำรของ SPI ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและรองประธำนกรรมกำรของ
TF และเป็ นประธำนกรรมกำรของ PB
– นำยกำธร ตติยกวี เป็ นกรรมกำรของ TF และเป็ นกรรมกำรของ PB
– นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย เป็ นกรรมกำรของ TF และเป็ นกรรมกำรผู้อำนวยกำรของ PB
– นำงกุลภัทรำ สิโรดม เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระของ TF และเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระของ PB
2) ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: บำท
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหำชน)

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

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557
2558
2559
825,000

815,000

815,000

ควำมสัมพันธ์
A, B, E, F

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

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: บำท
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหำชน)

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

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557
2558
2559
53,504,841

65,335,869

68,346,302

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

3) กำรดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรื อกำรร่วมทุนในบริ ษัทอื่น
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –
4) อื่นๆ
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บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
- ไม่มี –
5.

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่ อกำรตัดสินใจของผู้ถอื หลักทรัพย์

5.1

หลักทรัพย์ในกิจกำรที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อถืออยูก่ อ่ นกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
5.1.1

หุ้นสำมัญ
ชื่อ

I. ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1. บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง
จำกัด (มหำชน)
2. บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด
(มหำชน)
II. บุคคลกลุม่ เดียวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ
III. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคล
ตำม I และ II
1. บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จำกัด (มหำชน) (เป็ นบุคคลตำม
มำตรำ 258 ของ SPI)
IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทำให้ บคุ คลตำม I
ถึง III ได้ ห้ นุ เพิ่มขึ ้น
รวม
5.1.2

ประเภท
หุ้น
หุ้นสำมัญ

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่ กับสิทธิออกเสียง
จำนวนหุ้น
จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
ทัง้ หมด
139,357,100
30.97
30.97

หุ้นสำมัญ

97,119,600

21.58

21.58

หุ้นสำมัญ

42,237,500

9.39

9.39

-

-

-

หุ้นสำมัญ

168,817,500

37.52

37.52

หุ้นสำมัญ

168,817,500

37.52

37.52

-

-

-

308,174,600

68.48

68.48

-

-

หลักทรัพย์แปลงสภำพ
- ไม่มี -

5.2

แหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อใช้ ในกำรเข้ ำซื ้อกิจกำร
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยซึง่ ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้ SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของ
กิจกำรเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 310,642,900 หุ้น (สำมร้ อยสิบล้ ำนหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้ ำร้ อยหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ
69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร โดยเงินทุนที่ SPI จะต้ องใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่
เหลือทังหมดของกิ
้
จกำรตำมคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้จะเท่ำกับ 18,197,461,082 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยเก้ ำสิบ
เจ็ดล้ ำนสีแ่ สนหกหมื่นหนึง่ พันแปดสิบสองบำท) ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
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มีผ้ ถู ือหุ้นของ PB (ซึ่งรวมถึง PR) ได้ แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PB ในกำรทำคำ
เสนอซื อ้ ครั ง้ นี ้ ดังรำยละเอี ยดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 6 ซึ่ง มีห้ ุนสำมัญของ PB รวมกัน ทัง้ สิน้ เป็ นจำนวน
267,105,426 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนหนึ่งแสนห้ ำพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น ) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออก
และชำระแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ำ
ทังสิ
้ ้น 15,647,035,855 บำท (หนึ่งหมื่นห้ ำพันหกร้ อยสี่สิบดจ็ดล้ ำนสำมหมื่นห้ ำพันแปดร้ อยห้ ำสิบห้ ำบำท) ใน
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท ดังนัน้ จำนวนเงินทุนที่ SPI คำดว่ำจะต้ องใช้ ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้น
สำมัญทังหมดของ
้
PB ตำมคำเสนอซื ้อหลังหักจำนวนที่มีผ้ แู สดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ จะมีจำนวนเท่ำกับ
2,550,425,227 บำท (สองพันห้ ำร้ อยห้ ำสิบล้ ำนสี่แสนสองหมื่นห้ ำพันสองร้ อยยี่สิบเจ็ดบำท) สำหรับกำรทำคำ
เสนอซื ้อหุ้นสำมัญใน PB จำนวน 43,537,474 หุ้น (สี่สิบสำมล้ ำนห้ ำแสนสำมหมื่นเจ็ ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ห้ นุ ) หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 9.67 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วของ PB และคิดเป็ นร้ อยละ 9.67 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท
TF จะต้ องจัดเตรี ยมเงินทุนเป็ นจำนวนครึ่งหนึง่ ของ SPI ในฐำนะผู้ร่วมทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ โดยในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รำยซึ่งไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมัญของ PB ทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ซึ่งได้ แก่ห้ นุ
สำมัญของ PB จำนวน 310,642,900 หุ้น (สำมร้ อยสิบล้ ำนหกแสนสีห่ มื่นสองพันเก้ ำร้ อยหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 69.03
ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB คิดเป็ นร้ อยละ 69.03 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB นัน้ TF จะรับ
ซื ้อหุ้นสำมัญของ PB เป็ นสัดส่วนครึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อทังหมด
้
โดยจะต้ องใช้ เงินทุนรวม
เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 9,098,730,541 บำท (เก้ ำพันเก้ ำสิบแปดล้ ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นห้ ำร้ อยสีส่ บิ เอ็ดบำท) สำหรับกำร
ทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของ PB จำนวนทังสิ
้ ้น 155,321,450 หุ้น (หนึง่ ร้ อยห้ ำสิบห้ ำล้ ำนสำมแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
สีร่ ้ อยห้ ำสิบหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
PB คิดเป็ นร้ อยละ 34.52 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของ
้
PB ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 58.58 บำท อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกมีผ้ ถู ือหุ้นของ PB (ซึ่ง
รวมถึง PR) ได้ แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PB ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ดัง
รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 6 ซึ่งมีห้ นุ สำมัญของ PB รวมกันทังสิ
้ ้นเป็ นจำนวน 267,105,426 หุ้น (สอง
ร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนหนึง่ แสนห้ ำพันสีร่ ้ อยยี่สบิ หกหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของ
้
กิจกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ำทังสิ
้ ้น 15,647,035,855
บำท (หนึง่ หมื่นห้ ำพันหกร้ อยสีส่ บิ เจ็ดล้ ำนสำมหมื่นห้ ำพันแปดร้ อยห้ ำสิบห้ ำบำท) ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ
58.58 บำท ดังนัน้ จำนวนเงินทุนที่ TF คำดว่ำจะต้ องใช้ ในกำรรับซื ้อหุ้นสำมัญของ PB เป็ นสัดส่วนครึ่ งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่มีผ้ ตู อบรับคำเสนอซื ้อทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ หำกผู้ถือหุ้นทุกรำย (ยกเว้ นผู้ทำคำเสนอซื ้อและผู้ถือหุ้นของ PB
ที่ได้ แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อที่จะไม่ขำยหลักทรัพย์ใน PB ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้) แสดงเจตนำที่จะ
ขำยหุ้นสำมัญของ PB ทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ จะมีจำนวนเท่ำกับ 1,275,212,613 บำท (หนึง่ พันสองร้ อยเจ็ด
สิบห้ ำล้ ำนสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้ อยสิบสำมบำท) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญใน PB จำนวน
21,768,737 หุ้น (ยี่สบิ เอ็ดล้ ำนเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยสำมสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออก
และชำระแล้ วของ PB คิดเป็ นร้ อยละ 4.84 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
PB ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ
58.58 บำท
SPI ในฐำนะผู้มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB มีแหล่งเงินทุนจำนวน 31,087,000,000 บำท
สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ซึ่งครอบคลุมจำนวนเงินที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจำกผู
ั้
้ ถือหุ้น
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ทุกรำยของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ (รวมจำนวนหุ้นสำมัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำไม่ขำย
หลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
1. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ สำขำกรุงเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บำท
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,044,000,000 บำท
3. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,043,000,000 บำท
นอกจำกนี ้ TF ในฐำนะผู้ทำคำเสนอซื ้อร่ วมกับ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในกิ
ั้
จกำร มีแหล่ง
เงินทุนจำนวน 9,320,626,937 บำทซึง่ ครอบคลุมถึงจำนวนเงินครึ่งหนึง่ ที่ต้องใช้ ในกำรเสนอซื ้อทังหมดจำกผู
้
้ ถือหุ้น
ทุกรำยของ PB ที่ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ (รวมจำนวนหุ้นสำมัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำไม่ขำย
หลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้) ดังนี ้
1. เงินฝำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรทิ สโก้ จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำรซิ ตี แ้ บงก์ สำขำกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี จ ำนวนเงิ น รวม
4,202,481,772 บำท
2. วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB จำนวน
4,500,000,000 บำท
3. หลักทรัพย์เผื่อขำยในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 618,145,165 บำท
โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถพิจำรณำได้ ในเอกสำรแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อได้ พิจำรณำข้ อมูลด้ ำนแหล่งเงินทุนทังหมดของผู
้
้ ทำคำเสนอซื ้อสำหรับกำรทำคำเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของ PB ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อมีควำมเห็นว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรทำคำ
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้
นอกจำกหน้ ำที่ของ SPI ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PB ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้แล้ ว เนื่องจำกกำรรับ
โอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH ตำมที่กล่ำวในข้ อ 4 ข้ ำงต้ นนัน้ จะทำให้ SPI ได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญใน PR จนมีสดั ส่วนกำรถือหุ้น
ใน PR ข้ ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PR (Mandatory Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ
ทจ.12/2554 โดย SPI จะต้ องใช้ เงินทุนสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของ
้
PR ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รำยซึง่ ไม่ใช่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ แสดงเจตนำทีจ่ ะขำยหุ้นสำมัญของ PR ทังหมดตำมค
้
ำเสนอซื ้อดังกล่ำว เป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น
5,111,276,794 บำท (ห้ ำพันหนึง่ ร้ อยสิบเอ็ดล้ ำนสองแสนเจ็ดหมืน่ หกพันเจ็ดร้ อยเก้ ำสิบสีบ่ ำท) ซึง่ สำหรับกำรทำคำเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PR SPI มีแหล่งเงินทุนเพิม่ เติมจำกวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 9,266,000,000 บำท (ทังนี
้ ้สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PR ในเว็ปไซต์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th))
5.3

แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 19

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

SPI และ TF ไม่มีแผนที่จะขำยหุ้นหรื อโอนหุ้นของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อและหุ้นที่จะรับซื ้อจำกกำร
ทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ในจำนวนที่มีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำร
ทำคำเสนอซื ้อ เนื่องจำกกำรถือหุ้นใน PB ของ SPI ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรลงทุนในธุรกิจอำหำรในเครื อสหพัฒน์ ซึ่ง
มีควำมผันผวนค่อนข้ ำงต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ SPI เข้ ำลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น ธุรกิจสวนอุตสำหกรรม ธุรกิจ
เครื่ องสำอำง และธุรกิจเสื ้อผ้ ำ เป็ นต้ น และสำหรับ TF กำรถือหุ้นใน PB จะช่วยเสริ มสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบทำงธุรกิจ
และเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต เนื่องจำก PB เป็ นผู้นำในอุตสำหกรรมเบเกอรี่ เว้ นแต่ ในกรณีที่
ผู้ทำคำเสนอซื ้อทำกำรปรับโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขำยหรื อโอนหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่หรื อบุคคลตำม
มำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 หรื อ กรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่
ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะได้ มีกำรพิจำรณำระดับกำรลงทุนและกำรถือหุ้นใน PB ควบคูไ่ ปกับแผนกำรดำเนินงำน กำร
ขยำยกิจกำร แนวทำงเชิงกลยุทธ์ ควำมต้ องกำรใช้ เงินทุน และสภำพคล่องของ PB อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
PB จะมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ขยำยธุรกิจ และเติบโตในอนำคตได้ ทังยั
้ งมี เงินทุน และสภำพคล่องเพียงพอ
สำหรับกำรดำเนินงำนและขยำยกิจกำรต่อไป
5.4

ข้ อมูลจำเป็ นอื่น
นอกจำกกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นใน PB แล้ ว SPI จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PR อันเป็ นผลจำกกำรรับ
โอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH เนื่องจำกภำยหลังกำรรับโอนกิจกำรทังหมดจำก
้
PH แล้ วเสร็ จนัน้ SPI จะมีสดั ส่วนกำร
ถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 3.01 เป็ นร้ อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR ซึ่งเป็ นกำรได้ ห้ นุ
ในกิจกำรโดยตรงที่เพิ่มขึ ้นจนข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ
ทจ. 12/2554 โดยในกรณีที่ผลของกำรที่ SPI ทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดใน
้
PR ทำให้ SPI ได้ มำซึ่งหุ้นใน PR
เพิ่มขึ ้นจนถึงสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 50.00 ขึ ้นไปของสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PR กรณีดงั กล่ำวจะถือว่ำ SPI เข้ ำมำมี
อำนำจควบคุมอย่ำงมีนยั สำคัญใน PR ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน PB ในสัดส่วนร้ อยละ 37.52 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดใน
้
PB อยูก่ ่อนแล้ ว ตำมหลักกำรครอบงำกิจกำรผ่ำนนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle) ภำยใต้ ประกำศ
ทจ. 12/2554 ซึง่ มีผลทำให้ SPI ต้ องนับรวมจำนวนหุ้นสำมัญใน PB ที่ SPI ถืออยูแ่ ละจำนวนหุ้นสำมัญใน PB ที่ถือ
โดย PR (ในฐำนะนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ ว) เพื่อพิจำรณำหน้ ำที่ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมดของ
้
PB ตำมหลักกำรครอบงำกิจกำรผ่ำนนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle) หำกมีกรณีดงั กล่ำวเกิดขึ ้น SPI
จะมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB อีกครัง้ หนึ่งตำมหลักกำรครอบงำกิจกำรผ่ำนนิติบคุ คลอื่น
(Chain Principle) ภำยใต้ ประกำศ ทจ. 12/2554 อย่ำงไรก็ตำม กรณีดงั กล่ำวนี ้ เป็ นกรณีที่ SPI ได้ รับกำรผ่อนผัน
หน้ ำที่ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีกครัง้ ตำมหลักกำรครอบงำกิจกำรผ่ำนนิติบคุ คลอื่น (Chain
Principle) จำกคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ SPI จะไม่ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีกตำมหลักกำรครอบงำ
กิจกำรผ่ำนนิติบคุ คลอื่น (Chain Principle)
นอกจำกนี ้ ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
PB ครัง้ นี ้ TF ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ PR
จะดำเนินกำรควบบริ ษัทเข้ ำด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่ (“บริ ษัทใหม่ ”) ตำมขันตอนของพระรำชบั
้
ญญัติบริ ษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษัทใหม่จะได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน หนี ้ สิทธิ หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของ TF และ PR ทังหมดโดยผลของกฎหมำย
้
ซึง่ รวมถึงหุ้นใน PB ในจำนวนไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 46.90 แต่
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ไม่เกินร้ อยละ 62.66 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB ที่ TF และ PR เคยถืออยู่ทงหมดก่
ั้
อนกำรจดทะเบียน
ควบบริ ษัท ซึ่งทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นใน PB โดยบริ ษัทใหม่ข้ำมจุดที่จะต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ. 12/2554 อย่ำงไรก็ตำม กรณีดงั กล่ำวนี ้ เป็ นกรณีที่บริ ษัทใหม่ได้ รับกำรผ่อน
ผันหน้ ำที่ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB จำกคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ เมื่อดำเนินกำรควบบริ ษัท
แล้ วเสร็ จ บริ ษัทใหม่จะไม่ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB อีก
ด้ วยเหตุดงั ที่กล่ำวมำนี ้ หำกผู้ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขำยหุ้นใน PB ของตนหลังจำกที่ได้ มีโอกำสเห็นข้ อมูล
เกี่ ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้ ำงกำรถื อหุ้นในบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องแล้ วทัง้ หมด ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบต่อโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของ PB ผู้ถือหุ้นของ PB จะมีโอกำสที่จะขำยหุ้นใน PB ของตนได้ ในกำรทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ในครัง้ นี ้ นอกจำกนี ้ รำคำที่จะใช้ ในกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้น สำมัญใน PB ในครัง้ นี ้
เป็ นรำคำที่ SPI ได้ ห้ นุ ใน PB มำจำกกำรรับโอนกิจกำรทังหมดของ
้
PH ซึง่ เป็ นรำคำสูงสุดที่ SPI ได้ ห้ นุ สำมัญใน PB
มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ SPI และ TF ยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ. 12/2554
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ส่ วนที่ 3
รำยละเอียดของ PB
1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกำร

1.1

ข้ อมูลทั่วไป

1.2

ชื่อ

บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

ที่อยู่

อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ชัน้ 29, 121/84-85 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

หมำยเลขโทรศัพท์

66 (0) 2209 3000

หมำยเลขโทรสำร

66 (0) 2209 3091

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

0107545000144

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป
PB เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัดที่มีห้ นุ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อ
วันที่ 29 ตุลำคม 2523 และได้ เข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ธันวำคม 2545 ปั จจุบนั
PB มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 450,000,000 บำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวนทังสิ
้ ้น 450,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท และมีทนุ เรี ยกชำระแล้ วทังหมด
้
450,000,000 บำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวนทังสิ
้ ้น 450,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท มีที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่อยูท่ ี่อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ชัน้ 29 เลขที่ 121/84-85 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ำยขนมปั งและ
เบเกอรี่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “ฟำร์ มเฮ้ ำส์” “เดลิยำ่ ” และ “มำดำม มำร์ โก้ ” เป็ นต้ น โดยแบ่งออกเป็ นสำยธุรกิจเบ
เกอรี่ ค้ำส่ง ธุรกิจเบเกอรี่ ค้ำปลีก ธุรกิจฟำสต์ฟ้ ดและร้
ู
ำนอำหำร และธุรกิจส่งออก
1. ธุรกิจเบเกอรี่ ค้ำส่ง (Wholesale)
เป็ นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในลักษณะค้ ำส่ง ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “ฟำร์ มเฮ้ ำส์” โดย
กำรจัดส่งสินค้ ำวำงจำหน่ำยให้ กบั ช่องทำงร้ ำนค้ ำต่ำง ๆ โดยกลุม่ ลูกค้ ำหลัก คือ ร้ ำนค้ ำปลีกสมัยใหม่ และ ร้ ำนค้ ำปลีก
ดังเดิ
้ ม ได้ แก่ ไฮเปอร์ มำร์ เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร เป็ นต้ น ซุปเปอร์ มำร์ เก็ตต่ำงๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์,
ฟู้ดแลนด์ เป็ นต้ น คอนวีเนี่ยนสโตร์ เช่น 7-eleven, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, เซ็นทรัลแฟมิลมี่ ำร์ ท, ลอว์สนั 108, มินิบิ๊ก
ซี เป็ นต้ น ร้ ำนค้ ำในปั๊ มน ้ำมันต่ำงๆ เช่น จิฟฟี่ , ซีเล็ค เป็ นต้ น ร้ ำนค้ ำปลีกแบบดังเดิ
้ ม ได้ แก่ ร้ ำนค้ ำเล็กที่มีอยู่ทวั่ ไป
รวมถึงร้ ำนค้ ำในโรงเรี ยน, โรงงำน และร้ ำนสวัสดิกำรในสถำนที่รำชกำรต่ำงๆ เป็ นต้ น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยในธุรกิจเบ
เกอรี่ ค้ำส่ง ได้ แก่ ขนมปั งชนิดแผ่น ขนมปั งสำหรับเบอร์ เกอร์ และขนมปั งสำหรับฮอตดอก ขนมปั งพร้ อมทำน เค้ กพร้ อม
ทำน และเบเกอรี่ อื่นๆ
2. ธุรกิจค้ ำปลีก (Retail)
เป็ นลักษณะกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนร้ ำนค้ ำปลีกของบริ ษัทและกำรจำหน่ำยตรงให้ กบั ลูกค้ ำภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำของบริ ษัท ได้ แก่ เดลิยำ่ มำดำม มำร์ โก้ กู๊ดมอร์ นิ่งฟำร์ มเฮ้ ำส์ และตู้จำหน่ำยขนมปั งอัตโนมัติ
3. Fast food & Catering
เป็ นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ำยตำมคำสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ ซึ่งได้ แก่ ร้ ำนฟำสต์ฟ้ ดต่
ู ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์ เค
เอฟซี พิซซ่ำฮัท เชสเตอร์ กริ ลล์ เอแอนด์ดบั บลิว ซำนตำเฟ่ สเต็ก เจฟเฟอร์ สเต็ก มอสเบอร์ เกอร์ (จำกประเทศญี่ปน)
ุ่
เครื อไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ ป ได้ แก่ เบอร์ เกอร์ คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ ควีน เดอะพิซซ่ำ คอมปะนี เป็ นต้ น รวมถึง ธุรกิจร้ ำนอำหำร
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 1

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

และร้ ำนกำแฟต่ำงๆ เช่น ช็อกโกแลตวิลล์, เดอะคอฟฟี่ คลับ ที่ล้วนเป็ นร้ ำนอำหำรชื่อดังที่มียอดขำยสูงสุดทัว่ โลกรวมถึง
ประเทศไทย
4. ธุรกิจส่งออก
บริ ษัทได้ ทำกำรพัฒนำสินค้ ำ เพื่อส่งจำหน่ำยไปยังประเทศญี่ปนุ่ สำหรับลูกค้ ำที่เป็ น Coffee Shop Chain และ Pizza
Shop ซึ่งมีชื่อเสียงมำกในญี่ปนุ่ โดยในปี 2559 บริ ษัทจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้ ำในประเทศ
ญี่ปนุ่
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 กิจกำรมีกำรลงทุนในนิติบคุ คลอื่นที่ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ10 ดังนี ้
สัดส่ วนกำรถือ
หุ้นของ PB
(ร้ อยละ)

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้ ำนบำท)

ทุนชำระแล้ ว
(ล้ ำนบำท)

บริษัทร่ วม
บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ กรี น เฮ้ ำส์ ฟู้ ดส์
จำกัด

39.00

15.00

15.00

ภัตตำคำร ร้ ำนอำหำรชื่ อ
“ชินจูกุ ทงคัทซึ ซำโบเตน”

บริ ษัท เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์ จำกัด

10.00

600.00

600.00

ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ
จำพวกแป้ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ที่มำ:แบบฟอร์ ม 56-1 ประจำปี 2559 ของ PB และงบกำรเงินสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

1.3

สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2557
2558
2559
2559
2560
งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน
หน่ วย: ล้ ำนบำท เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง
ยกเว้ นได้ ระบุเป็ น กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน
อย่ ำงอื่น
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
สินทรัพย์รวม
5,935
5,951
6,707
6,725
7,509
7,528
6,950
6,968
7,655
7,675
หนี ้สินรวม
1,342
1,342
1,399
1,399
1,438
1,438
1,306
1,306
1,267
1,267
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกชำระแล้ ว
รำยได้ รวม/1
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม/2
กำไรสุทธิ/3
กำไรต่อหุ้นขัน้
พื ้นฐำน (บำท)/4
เงินปั นผลต่อหุ้น
(บำท)/5
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่

4,593

4,609

5,308

5,326

6,071

6,090

5,644

5,662

6,388

6,408

450
450
6,915

450
450
6,914

450
450
7,417

450
450
7,416

450
450
7,641

450
450
7,641

450
450
1,800

450
450
1,800

450
450
1,749

450
450
1,749

5,766

5,766

5,978

5,978

6,018

6,018

1,439

1,439

1,401

1,401

1,040

1,042

1,303

1,305

1,462

1,463

326

326

317

318

2.31

2.32

2.90

2.90

3.25

3.25

0.72

0.72

0.71

0.71

1.16

1.16

1.45

1.45

1.65

1.65

-

-

-

-

10.21

10.24

11.80

11.83

13.49

13.53

12.54

12.58

14.20

14.24

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 2

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2557
2558
2559
2559
2560
งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน งบกำรเงิน
หน่ วย: ล้ ำนบำท เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง เฉพำะ ที่แสดง
ยกเว้ นได้ ระบุเป็ น กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน กิจกำร เงินลงทุน
อย่ ำงอื่น
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ตำมวิธี
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
ส่ วนได้
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
หุ้น (บำท)
ที่มำ:
งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแล้ ว (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ: /1 รำยได้ รวมประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ ดอกเบี ้ยรับ และรำยได้ อื่น
/2
ค่ำใช้ จำ่ ยรวมประกอบด้ วย ต้ นทุนขำย ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร และค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน
/3
รวมส่วนของกำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
/4
คำนวณจำกจำนวนหุ้นชำระแล้ วทังหมด
้
/5
เงินปั นผลต่อหุ้นที่ประกำศจ่ำยตำมผลประกอบกำรของ PB ในรอบผลประกอบกำรดังกล่ำว
ผู้ถือหุ้นของ PBสำมำรถดูรำยละเอียดของ PBเพิ่มเติมได้ จำกแบบ 56-1 และงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้ จำก
website ของสำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

1.4

โครงสร้ ำงผู้ถอื หุ้นของ PB
1.4.1 รำยชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนกำรทำคำเสนอซือ้
1)

รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 14 อันดับแรกตำมรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุด ของ PB ณ วันที่ 3 พฤษภำคม
2560 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรได้ รับเงินปั นผล

ชื่อ

1. บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)

จำนวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
กับสิทธิออก
จำนวนหุ้นที่
เสียงทัง้ หมดของ
จำหน่ ำยได้ แล้ ว
PB
ทัง้ หมดของ PB

168,817,500

37.52

37.52

2. บริ ษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ ้ง จำกัด

84,450,000

18.77

18.77

3. บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

42,237,500

9.39

9.39

4. นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

14,039,850

3.12

3.12

5. บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
6. นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน

12,669,600

2.82

2.82

7,136,800

1.59

1.59

7. บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

5,650,000

1.26

1.26

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

4,650,000

1.03

1.03

9. บริ ษัท ประชำอำภรณ์ จำกัด (มหำชน)

4,500,000

1.00

1.00

10. บริ ษัท ไทยวำโก้ จำกัด (มหำชน)

4,500,000

1.00

1.00

11. บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหำชน)

4,500,000

1.00

1.00

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 3

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ

แบบ 247-4

จำนวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
กับสิทธิออก
จำนวนหุ้นที่
เสียงทัง้ หมดของ
จำหน่ ำยได้ แล้ ว
PB
ทัง้ หมดของ PB

12. บริ ษัท เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4,500,000

1.00

1.00

13. บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอรำทอรี ส์ จำกัด

4,500,000

1.00

1.00

14. บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์
ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
รวมผู้ถอื หุ้น 14 อันดับแรก

4,500,000

1.00

1.00

366,651,250

81.48

81.48

83,348,750
450,000,000

18.52
100.00

18.52
100.00

15. อื่นๆ
รวม
ที่มำ: www.set.or.th
2)

รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 11 อันดับแรกตำมรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุด ของ PB ณ วันที่ 3 พฤษภำคม
2560 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรได้ รับเงินปั นผล ปรับปรุ งด้ วยจำนวนหุ้นที่ SPI
ได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญของ PB ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมจำนวน 253,267,500 หุ้นในวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2560

ชื่อ

1. ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1) บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)
2) บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
(บุคคลตำมมำตรำ 258 ของ SPI)

จำนวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
จำนวนหุ้นที่
กับสิทธิออกเสียง
จำหน่ ำยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของ PB
ทัง้ หมดของ PB

97,119,600

21.58

21.58

168,817,500

37.52

37.52

42,237,500
308,174,600
14,039,850

9.39
68.48
3.12

9.39
68.48
3.12

7,136,800

1.59

1.59

4. บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน)

5,650,000

1.26

1.26

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

4,650,000

1.03

1.03

6. บริ ษัท ประชำอำภรณ์ จำกัด (มหำชน)

4,500,000

1.00

1.00

7. บริ ษัท ไทยวำโก้ จำกัด (มหำชน)

4,500,000

1.00

1.00

3) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
รวม
2. นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
3. นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 4

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ

แบบ 247-4

จำนวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
จำนวนหุ้นที่
กับสิทธิออกเสียง
จำหน่ ำยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของ PB
ทัง้ หมดของ PB

8. บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหำชน)
4,500,000

1.00

1.00

9. บริ ษัท เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4,500,000

1.00

1.00

10. บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอรำทอรี ส์ จำกัด

4,500,000

1.00

1.00

4,500,000

1.00

1.00

83,348,750
450,000,000

18.52
100.00

18.52
100.00

11. บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์
ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
12.
อื่นๆ
รวม
1.4.2

โครงสร้ ำงผู้ถอื หุ้นที่คำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้

1) รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของ PB ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของ PB ทังหมด
้
ชื่อ – นำมสกุล

จำนวน (หุ้น)

1. ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1) บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)/1
2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)/1
รวม
หมำยเหตุ:

/1

ร้ อยละเมื่อเทียบ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
กับสิทธิออกเสียง
จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของ PB
ทัง้ หมดของ PB

252,441,050

56.10

56.10

197,558,950
450,000,000

43.90
100.00

43.90
100.00

หลักทรัพย์ที่มำเสนอขำยในกำรทำคำเสนอซื ้อทังหมดจะถู
้
กจัดสรรให้ แก่ SPI และ TF ในจำนวนเท่ำกัน

2) รำยชื่อผู้ถือหุ้นกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของ PB แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(ยกเว้ นผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำจะไม่นำหุ้น
ที่ถืออยูม่ ำเสนอขำย)
ชื่อ – นำมสกุล

จำนวน (หุ้น)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 5

ร้ อยละเมื่อเทียบ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
กับสิทธิออกเสียง
จำหน่ ำยได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของ PB
ทัง้ หมดของ PB

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

1. ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1) บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
(มหำชน)/1
2) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)/1

แบบ 247-4

118,728,337

26.38

26.38

63,846,237

14.19

14.19

2. ผู้แสดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์/2
59.43
59.43
267,425,426
รวม
450,000,000
100.00
100.00
/1
หมำยเหตุ: หลักทรัพย์ที่มำเสนอขำยในกำรทำคำเสนอซื ้อทังหมดจะถู
้
กจัดสรรให้ แก่ SPI และ TF ในจำนวนเท่ำกัน
/2
SPI และ TF ได้ รับหนังสือแสดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์จำกผู้ถือหุ้นบำงส่วนใน PB กรุณำดูตำมเอกสำรแนบ 6
1.5

รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ย่ นื คำเสนอซือ้ และที่คำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2560 (ก่อนผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญของกิจกำร)
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

1. นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธำนกรรมกำร

2. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

กรรมกำรผู้อำนวยกำร

3. นำยกำธร ตติยกวี

กรรมกำร

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

5. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

6. นำงมำลี ตังใจสนอง
้

กรรมกำร

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมกำร

8. นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมกำร

9. นำยธวัช แก้ วพิทกั ษ์

กรรมกำร

10. น.ส.พนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมกำร

11. น.ส.สุวิมล กีรติพิบลู

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

12. นำงกุลภัทรำ สิโรดม

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

13. นำงยุพำ สุนทรำภำ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

14. นำยบุญศักดิ์ เจียมปรี ชำ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

15. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์

กรรมกำรอิสระ

ที่มำ: PB
รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ 9 มิถนุ ำยน 2560 (ภำยหลังผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญของกิจกำร)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 6

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

1. นำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธำนกรรมกำร

2. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

กรรมกำรผู้อำนวยกำร

3. นำยกำธร ตติยกวี

กรรมกำร

4. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

5. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมกำร

6. นำงมำลี ตังใจสนอง
้

กรรมกำร

7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมกำร

8. นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมกำร

9. นำยธวัช แก้ วพิทกั ษ์

กรรมกำร

10. น.ส.พนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมกำร

11. น.ส.สุวิมล กีรติพิบลู

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

12. นำงกุลภัทรำ สิโรดม

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

13. นำงยุพำ สุนทรำภำ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

14. นำยบุญศักดิ์ เจียมปรี ชำ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

15. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์

กรรมกำรอิสระ

หมายเหตุ: ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อในครั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจจะเปลี ่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมี การ
เปลี ่ยนแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะปฏิ บตั ิ ตามข้ อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องและมี ผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้

1.6

รำคำสูงสุดและต่ำสุดของ PB แต่ ละไตรมำสในช่ วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ปี

ช่ วงเวลำ

2557

ม.ค. – มี.ค.

2558

2559

ช่ วงรำคำต่ำสุดและสูงสุด (บำท/หุ้น)
รำคำสูงสุด
รำคำต่ำสุด
45.00
39.00

เม.ย. – มิ.ย.

47.50

42.25

ก.ค. – ก.ย.

47.50

45.00

ต.ค. – ธ.ค.

46.75

40.50

ม.ค. – มี.ค.

44.50

40.25

เม.ย. – มิ.ย.

46.00

41.00

ก.ค. – ก.ย.

47.00

43.00

ต.ค. – ธ.ค.

51.00

44.75

ม.ค. – มี.ค.

56.00

48.00

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 7

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

ปี

ช่ วงเวลำ
เม.ย. – มิ.ย.

2560

แบบ 247-4

ช่ วงรำคำต่ำสุดและสูงสุด (บำท/หุ้น)
รำคำสูงสุด
รำคำต่ำสุด
72.00
51.75

ก.ค. – ก.ย.

71.25

63.00

ต.ค. – ธ.ค.

65.50

59.50

ม.ค.- มี.ค.

65.00

62.25

เม.ย. – พ.ค.

65.00

63.00

ที่มำ: SETSMART
2.

แผนกำรดำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร

2.1

สถำนภำพของ PB
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของ PB ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ฯ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับในขณะนัน้

2.2

นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย แผนกำรประกอบธุรกิจ และ/หรื อกำร
ดำเนินธุรกิจหลักของ PB อย่ำงมีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อและ
ยังคงมีควำมตังใจที
้ ่จะมุง่ เน้ นกำรดำเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจำเป็ นผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ ของ PB หรื อในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนยั สำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงินหรื อสภำวะทำงธุรกิจ ของ PB หรื อกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็ นอื่นๆ ผู้ทำคำ
เสนอซื ้ออำจพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ ำงองค์กร บุคลำกร โครงสร้ ำง
ทำงกำรเงิน (รวมถึงกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ ของ PB) เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
ของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำรดำเนินงำนของ PBหรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพและ
ศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ ในคำเสนอซื ้อ ผู้ทำ
คำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ต้องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PB และ
ได้ รับกำรอนุมตั ิอื่นๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผลบังคับใช้
ในขณะนัน้

2.3

รำยกำรระหว่ ำงกัน
ปั จจุบนั กิจกำรมีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรระหว่ำงกันตำมข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันของ PB กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
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ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ 258
ของผู้ทำคำเสนอซื ้อภำยใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญซึ่งนโยบำยกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน ของ PB อย่ำงไรก็ ดี นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกกิ จกำรไม่ดำรง
สถำนะกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะมีกำรพิจำรณำอย่ำงระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่ำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนำคตจะเป็ นกำรทำรำยกำรที่มีเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Transaction) และ
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกิจกำรกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และผู้ถือหุ้นจะไม่มีรำยกำรใดที่มีเงื่อนไข
หรื อสิทธิ ประโยชน์พิเศษ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนก.ล.ต. และเพื่อให้
แน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันต่ำงๆ ได้ ทำขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 9

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

ส่ วนที่ 4
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
1.

วิธีตอบรับคำเสนอซือ้
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรที่ถืออยู่ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน จะต้ องปฏิบตั ิตำม
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

1.1

กรอกข้ อควำมในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“แบบตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ”) ตำมเอกสำรแนบ 1 แบบฟอร์ ม A-2 สำหรับหุ้นสำมัญ หรื อเอกสำรแนบ 3 แบบฟอร์ ม
C-2 สำหรับ NVDR แล้ วแต่กรณี ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้แสดงเจตนำขำย

1.2

แนบเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยดังต่อไปนี ้
1.2.1

กรณีท่ เี ป็ นใบหุ้น (Script)
ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลำยมือชื่อผู้โอน” ในด้ ำนหลังของใบหุ้น
พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.3 จำนวน 2 ชุด ทังนี
้ ้
ลำยมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสำรประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนำขำยในฐำนะผู้ถือหลักทรัพย์
จะต้ องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน เนื่องจำกใบหุ้นที่นำมำยื่นพร้ อมแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะต้ อง
ได้ รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องจำกบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ ”) ก่อน ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำกำร
รับซือ้ ขอควำมร่ วมมือผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือหุ้นเป็ นใบหุ้นยื่นแบบตอบรั บคำเสนอขอซือ้ หลักทรั พย์
ภำยใน 24 กรกฎำคม 2560 หรื อล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำกำรรับซื ้อ
เพื่อให้ มีเวลำเพียงพอในกำรดำเนินกำรจัดกำรใบหุ้น เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะต้ องนำ
ใบหุ้นไปตรวจสอบและฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้ รับ
กำรปฏิเสธกำรรับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำย
ติดต่อรับใบหุ้นคืน
ในกรณีที่คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรำกฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรำกฏในบัตร
ประจำตัวประชำชน หรื อกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรำกฏในหนังสือ
รับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลไทย) หรื อหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท
(ในกรณี ที่ เป็ นนิติ บุค คลต่ำงด้ ำว) ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องกรอก “แบบค ำขอแก้ ไขข้ อ มู ลผู้ ถือ
หลักทรั พย์ ” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (“แบบศรท-301”) ตำมเอกสำรแนบ 4 พร้ อมทังแนบส
้
ำเนำ
เอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำร เช่น สำเนำทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หรื อใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ แล้ วแต่กรณี
พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกหน้ ำ โดยชื่อที่เปลี่ยนนันต้
้ อง ถูกต้ องตรงกันกับบัตรประจำตัว
ประชำชน บัตรรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หนังสือรับรองบริ ษัท หรื อหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท
ของผู้แสดงเจตนำขำยตำมแต่กรณี
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ในกรณีที่เป็ นบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงเลขที่บ้ำนและชื่อ
ที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้จดั กำรมรดก ให้ แนบสำเนำคำสัง่ ศำลที่แต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั กำรมรดกที่
ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำตอบรับ สำเนำใบมรณบัตร สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้จดั กำร
มรดก และสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้จัดกำรมรดก ที่ลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้ องและสลักหลังใบหุ้นโดย
ผู้จดั กำรมรดก
ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ บิดำและมำรดำของผู้เยำว์ต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและ
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำ มำรดำ และสำเนำทะเบียนบ้ ำนของบิดำ มำรดำ และผู้เยำว์
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหำย ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์จะต้ องติดต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ศูนย์รับฝำก
หลัก ทรั พ ย์ ด ำเนิ น กำรออกใบหุ้น ใหม่เ พื่ อ น ำใบหุ้น ที่ อ อกใหม่ม ำเสนอขำยผ่ำ นตัวแทนในกำรรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขันตอนในกำรออกใบหุ
้
้ นใหม่อำจจะต้ องใช้ ระยะเวลำประมำณสองสัปดำห์ ดังนัน้
ผู้เ สนอขำยหลัก ทรั พ ย์ จึ ง ควรติ ด ต่ อ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ออกใบหุ้น ใหม่ล่ว งหน้ ำ ก่ อ นสิน้ สุด
ระยะเวลำรับซื ้อประมำณสองสัปดำห์
หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณี ที่เป็ นใบหุ้น การตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ จะสมบูรณ์ เมื ่อ
ใบหุน้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ เป็ นที ่เรี ยบร้อยแล้วเท่านัน้
หากใบหุ้น ได้ รั บ การปฏิ เ สธการรั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ตัว แทนในการรั บ ซื ้ อ หลัก ทรั พ ย์ จ ะ
ดาเนิ นการแจ้งให้ผูแ้ สดงเจตนาขายติ ดต่อรับใบหุน้ คืน
1.2.2

กรณีท่ ไี ด้ ฝำกหุ้นไว้ กับศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless)
ให้ ติดต่อกับบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ ที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำน
แสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขำยเข้ ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ดังนี ้
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สัญชาติ ไทย (Thai Shareholders)
บัญชีชื่อ: “บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) เพื่อคำเสนอซื ้อ”
เลขที่บญ
ั ชี: 006-000000015-7
สาหรับผู้ถือ หุ้นสัญชาติ ต่ างชาติ (Foreign Shareholders) และผู้ถือใบแสดงสิ ทธิ ใ น
ผลประโยชน์ทีเ่ กิ ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิ งไทย หรื อ NVDR
บัญชีชื่อ: “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”
เลขที่บญ
ั ชี: 006-000000015-7
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์สำมำรถส่ง แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย
ตำมที่ร ะบุไว้ ในข้ อ 1.2.3 จ ำนวน 1 ชุด ได้ ที่ บริ ษัท หลักทรั พย์ ที่ผ้ ูเสนอขำยหลักทรั พย์ มีบัญชี ซือ้ ขำย
หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ โดยบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่ำ วจะท ำกำรรวบรวม และน ำส่ง แบบตอบรั บ ค ำเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยลงนำมครบถ้ วนแล้ ว ให้ แก่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตอ่ ไป
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เนื่องจำกในกรณีที่เป็ น NVDR จะมีขนตอนกำรเปลี
ั้
่ยน NVDR เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้น ตัวแทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถรับซื ้อ NVDR ได้ หำกผู้ถือ NVDR ไม่สำมำรถดำเนินกำรเปลี่ยน NVDR
เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้นได้ ทนั ภำยในระยะเวลำรับซื ้อ ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่
จะเสนอขำยหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำกำรรับซื ้อ ขอควำมร่วมมือผู้แสดงเจตนำขำยในกรณีที่เป็ น NVDR ยื่น
แบบตอบรั บคำเสนอซือ้ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด
ภำยใน 24 กรกฎำคม 2560 หรื อล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำกำรรับซื ้อ
เพื่อให้ มีเวลำเพียงพอในกำรดำเนินกำรเปลีย่ น NVDR เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้น
1.2.3

เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย


บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย








กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ ต้ องแนบคำยินยอมของบิดำ และมำรดำ และแนบสำเนำบัตร
ประจ ำตัว ประชำชนหรื อ เอกสำรแสดงตัว ตนของผู้ป กครอง และส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ นของ
ผู้ปกครอง และผู้เยำว์ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้จดั กำรมรดก ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องยื่นสำเนำคำสัง่ ศำลที่แต่งตัง้
ให้ เป็ นผู้จดั กำรมรดกที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอขอซื ้อ สำเนำใบ
มรณะบัตร สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้จดั กำรมรดก ทะเบียนบ้ ำนของผู้จดั กำรมรดก
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

บุคคลธรรมดำที่ไม่ ใช่ สัญชำติไทย




สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่แสดงเลข
ประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอำยุพร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำย
สำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลำยมือชื่อ
ที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย

สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอ
ขำยทุกฉบับด้ วย และภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้

นิติบุคคลสัญชำติไทย




สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำ
รับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบ
ต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 3
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ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย
หมายเหตุ:

ผู้แสดงเจตนาขายที ่เป็ นนิ ติบุคคลสัญชาติ ไทยมี หน้าที ่หกั ภาษี ณ ที ่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ และออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ทีจ่ ่ายให้แก่ตวั แทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์

นิติบุคคลต่ ำงประเทศ






สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คล หรื อ
หน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลำเนำ ซึง่ รับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล ที่ออกไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่ อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำ
มี) และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
เป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบของนิติบคุ คลต่ำงประเทศข้ ำงต้ น ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อของ
ผู้จดั ทำหรื อผู้ให้ คำรับรองควำมถูกต้ องของเอกสำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองควำม
ถูกต้ องโดยเจ้ ำหน้ ำที่สถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่จดั ทำเอกสำรดังกล่ำวได้ ทำกำรรับรอง
ลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public โดยเอกสำรทังหมดและกำรรั
้
บรองเอกสำร
ข้ ำงต้ น ต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย


นิติบุคคลต่ ำงประเทศที่ไม่ ได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทย และมีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศที่ไม่ มี
อนุ สัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทยหรื อมีอนุ สัญญำภำษีซ้อน แต่ อนุ สัญญำภำษีซ้อนนั น้
ไม่ ได้ ยกเว้ นภำษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหุ้นในประเทศไทย
ผู้แสดงเจตนำขำย ต้ องกรอกรำยละเอียดของต้ นทุนของหลักทรัพย์ ที่นำมำเสนอขำยในแบบยืนยัน
รำคำต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ตำมเอกสำรแนบ 1 แบบฟอร์ ม A-3 สำหรับหุ้นสำมัญ
และเอกสำรแนบ 3 แบบฟอร์ ม C-3 สำหรับ NVDR เพื่อใช้ ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ
15 ของผลกำไรจำกกำรขำยหลัก ทรั พย์ กล่ำ วคือผลต่ำงระหว่ำ งรำคำที่เสนอซือ้ และต้ น ทุนของ
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ แจ้ งต้ นทุนของหลักทรั พย์ ดังกล่ำวมำพร้ อมแบบแจ้ งต้ นทุนของ
หลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 4
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ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย จำกรำคำเสนอซื ้อคูณด้ วยจำนวนหลักทรั พย์ของกิจกำรหรื อ NVDR ที่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยนำมำเสนอขำยทังหมด
้
1.2.4

กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ต้ องมีหนังสือมอบ
อำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 1 แบบฟอร์ ม A-4 สำหรับหุ้นสำมัญ และ
เอกสำรแนบ 3 แบบฟอร์ ม C-4 สำหรับ NVDR พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำทแล้ วแต่กรณี
พร้ อมหลักฐำนเอกสำรแสดงตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.3 ตำมแต่
กรณี พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

1.2.5

เอกสำรอื่นใดตำมแต่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะร้ องขอ

1.2.6

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ กรุณำติดต่อ

คุณอรชร ชนะโภคำกุล คุณชุติมำ โรจนตรี วรศักดิ์ คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุติมำ อินทะพิงค์
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386
โทรสำร 0-2693-2627
1.3

กำรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้
1.3.1

กรณีใบหุ้น (Script)
เนื่องจำกใบหุ้นที่นำมำยื่นพร้ อมแบบตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์จะต้ องได้ รับกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้ องจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ก่อน ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหุ้นได้
ภำยในระยะเวลำกำรรับซื ้อ ขอควำมร่วมมือผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือหุ้นเป็ นใบหุ้นยื่น แบบตอบรับคำเสนอ
ซื ้อหลักทรั พย์ ซึ่งกรอกข้ อควำมอย่ำงครบถ้ วนพร้ อมใบหุ้นที่ลงลำยมือชื่ อสลักหลังทุกใบและเอกสำร
ประกอบกำรเสนอขำยจำนวน 2 ชุด ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มิถนุ ำยน 2560 ถึงวันที่ 26
กรกฎำคม 2560 อย่ำงไรก็ตำม ขอควำมร่วมมือผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือหลักทรัพย์เป็ นใบหุ้นยื่นแบบตอบ
รับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์พร้ อมเอกสำรประกอบ ภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 หรื อล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย
2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำกำรรับซื ้อ ตำมที่อยูด่ ้ ำนล่ำง

คุณอรชร ชนะโภคำกุล คุณชุติมำ โรจนตรี วรศักดิ์ คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุติมำ อินทะพิงค์
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386
โทรสำร 0-2693-2627
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 5
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ทัง้ นี ้ ในกำรทำคำเสนอซือ้ ในครั ้งนี ้ ตัว แทนในกำรรั บซือ้ หลั กทรั พย์ ไ ม่ รับยื่นเอกสำรทำง
ไปรษณีย์
กรณีผ้ เู สนอขำยหลักทรัพย์ที่ใช้ ใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ ผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฏิเสธ
กำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และทำให้ ไม่สำมำรถโอนสิทธิในหุ้นได้ ภำยในเวลำที่จะต้ องสรุปผล
กำรซือ้ หลักทรั พ ย์ จะถื อว่ำกำรเสนอขำยในกรณี นีเ้ ป็ นโมฆะ และตัว แทนในกำรรั บ ซือ้ หลัก ทรั พย์ จ ะ
ดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยติดต่อรับใบหุ้นคืน
1.3.2

กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless)
ในกรณีที่ผ้ ูเสนอขำยหลักทรั พย์ มีหลักทรัพย์ ฝำกไว้ กับศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่ำนบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ เู สนอขำยหลักทรัพย์เปิ ดบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้ นนั ้ ให้
บริ ษัทหลักทรัพย์นนเป็
ั ้ นผู้ให้ บริ กำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดยผู้เสนอขำย
หลักทรัพย์สำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรประกอบได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่ำวภำยในวันที่บริ ษัทหลักทรัพย์ แต่ละแห่งได้ กำหนด เพื่อบริ ษัทหลักทรั พย์นนั ้ จะได้ นำส่งให้ กับ
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ให้ ทนั ภำยในระยะเวลำรับซื ้อ

1.3.3

กรณี NVDR
ผู้เสนอขำยหลักทรั พย์ต้องดำเนินกำรตำมขันตอนในกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR
ตำมเอกสำรแนบ 3 แบบฟอร์ ม C-1 เนื่องจำกในกรณีที่เป็ น NVDR จะมีขนตอนกำรเปลี
ั้
่ยน NVDR เป็ น
หุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถรับซื ้อ NVDR ได้ หำกผู้ถือ NVDR
ไม่สำมำรถดำเนินกำรเปลีย่ น NVDR เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้นได้ ทนั ภำยในระยะเวลำรับซื ้อ ดังนัน้
เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำกำรรับซื ้อ ขอควำมร่ วมมือผู้
แสดงเจตนำขำยในกรณีที่เป็ น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ เู สนอขำยหลักทรัพย์เปิ ดบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้
ภำยใน 24 กรกฎำคม 2560 หรื อล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำกำรรับซื ้อ
เพื่อให้ มีเวลำเพียงพอในกำรดำเนินกำรเปลีย่ น NVDR เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้น

1.4

ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ สำมัญที่ต้องกำรเสนอขำย ติดจำนำหรื อภำระผูกพัน ผู้แสดงเจตนำขำยต้ อง
ดำเนินกำรเพิกถอนจำนำหรื อภำระผูกพันก่อนที่จะดำเนินกำรตอบรับคำเสนอซื ้อตำมข้ อ 1.1 ถึง 1.3

1.5

ผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด เกี่ยวกับ
วิธีกำรตอบรับคำเสนอซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อ
ข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ประสบควำมสำเร็ จ

2.

วิธีกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะรับซื ้อหุ้นทังหมดที
้
่มีผ้ แู สดงเจตนำขำยภำยใต้ คำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ 4
นี ้ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อยกเลิกคำเสนอซื ้อตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อ ที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 9
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 6
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เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อ ของเอกสำรฉบับนี ้ และกรณีผ้ เู สนอขำยยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 ข้ อ 5 เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
3.

วิธีกำรชำระรำคำ
เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ใบหุ้น เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และเอกสำรหลักฐำนตำมส่วนที่ 4 ข้ อ
1.2 ของผู้แสดงเจตนำขำยได้ รับกำรตรวจสอบว่ำถูกต้ องครบถ้ วน และได้ มีกำรยืนยันกำรโอนหุ้นเข้ ำบัญชีครบถ้ วน
เรี ยบร้ อยจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำขำยแล้ ว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระ
เงินค่ำหุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำย โดยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยระบุไว้ ในแบบ
ตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

3.1

ผู้แสดงเจตนำขำยรับชำระเงินค่ำหุ้นโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีโดยผ่ำนสือ่ อิเลคโทรนิคส์ของธนำคำร
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยแจ้ งรำยละเอียดของบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรจะรับชำระค่ำซื ้อหุ้นซึ่งต้ องเป็ นบัญชีออม
ทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรำยวันที่สำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติได้ ที่เปิ ดไว้ กบั (1) ธนำคำรกรุ งศรี
อยุธยำ จำกัด (มหำชน) (2) ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) (3) ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) (4)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (5) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) (6) ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) (7)
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) (8) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) หรื อ (9) ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
เท่ำนัน้ โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนำขำย ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดย
จะต้ องแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ ำแรก หรื อสำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่
บัญชี อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้แสดงเจตนำขำยภำยในเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ซึง่ เป็ นวันทำกำรที่ 3 นับจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ ในกรณีที่ตวั แทน
ในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีดงั กล่ำวได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื ้อสงวนสิทธิ ที่จะให้
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ชำระค่ำหลักทรัพย์เป็ นเช็ค โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์จดั ส่งเช็คไปให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำย ตำมที่อยู่ที่ ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยจดหมำย
ลงทะเบียน ภำยใน 15 วันหลังจำกวันชำระค่ำหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 3.2.3 ทังนี
้ ้ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรรับเงิน
ของผู้แสดงเจตนำขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์แนะนำให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยเลือกรับเงิน โดยกำรโอนเงินเข้ ำ
บัญชี ซึง่ จะไม่เสียค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอนใดๆ ทังสิ
้ ้น

3.2

ผู้แสดงเจตนำขำยรับชำระเงินค่ำหุ้นโดยขอรับเป็ นเช็ค
ในกรณี ที่ ผ้ ูแ สดงเจตนำขำยเลือ กที่ จ ะรั บช ำระเป็ นเช็ ค ผู้ทำค ำเสนอซื อ้ จะดำเนิ นกำรให้ ตัวแทนในกำรรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ชำระเป็ นเช็คของ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ซึ่งในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำเช็คดังกล่ำวเข้ ำ
บัญชีธนำคำรที่อยูน่ อกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนคร อำจต้ องใช้ เวลำในกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค ประมำณ 7
- 15 วัน (ซึง่ เป็ นไปตำมขันตอนของแต่
้
ละธนำคำร) โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรับเช็คได้ 2 วิธี ได้ แก่
3.2.1 มำรับเช็คด้ วยตนเอง

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 7
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ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำรับเช็คชำระค่ำหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้ แสดงเจตนำขำย ณ
สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2560 ซึ่งเป็ นวันทำกำรที่ 3 ถัด
จำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ (เฉพำะวันทำกำร) เวลำ 9.00 – 16.00 น. เป็ นต้ นไป ตำมที่อยู่
ด้ ำนล่ำง
คุณอรชร ชนะโภคำกุล, คุณชุติมำ โรจนตรี วรศักดิ์, คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุติมำ อินทะพิงค์
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386
โทรสำร 0-2693-2627
ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คค่ำหลักทรัพย์ภำยใน 14 วันทำกำรหลังจำกวันชำระค่ำหลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จดั ส่งเช็คไปให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำย ตำมที่
อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยจดหมำยลงทะเบียน ภำยใน 15 วันหลังจำกวันชำระ
ค่ำหลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้
แสดงเจตนำขำยได้ รั บชำระค่ำหลักทรั พย์ แล้ ว โดยชอบ และผู้แ สดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิ เ รี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
3.2.2 ผู้แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ ให้ บุคคลอื่นมำรับเช็คชำระค่ ำหลักทรัพย์
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องมอบอำนำจให้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นผู้ดำเนินกำรแทน โดยจะต้ องส่งมอบหนังสือ
มอบอำนำจ พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำทแล้ วแต่กรณี และหลักฐำนของผู้รับมอบอำนำจ
ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.3 ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบอำนำจมำรับเช็คได้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขในข้ อ 3.2.1 ในวันที่มำรับเช็คจำก
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ รู ับมอบอำนำจไม่มำรับเช็คค่ำหลักทรัพย์ภำยใน 14 วันหลังจำกวันชำระค่ำหลักทรัพย์ ผู้ทำคำ
เสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จดั ส่งเช็คไปให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำย ตำมที่อยูท่ ี่ระบุ
ไว้ ในแบบตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ โดยจดหมำยลงทะเบียน ภำยใน 15 วันหลังจำกวันชำระค่ำ
หลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้
แสดงเจตนำขำยได้ รั บชำระค่ำหลักทรั พย์ แล้ ว โดยชอบ และผู้แ สดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิ เ รี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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3.2.3 ขอให้ จัดส่ งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่ รี ะบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกให้ สง่ เช็คไปทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยอำจได้ รับเช็คค่ำหุ้นช้ ำกว่ำวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ ำย
ของระยะเวลำรับซื ้อ หรื อวันที่ 1 สิงหำคม 2560
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้
แสดงเจตนำขำยได้ รับ ชำระค่ำหลักทรั พย์ แล้ วโดยชอบ และผู้แ สดงเจตนำขำยจะไม่มีสิท ธิ เ รี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หมายเหตุ: ในกรณีทีเ่ สนอขายหุน้ ด้วยใบหุน้ ผูท้ าคาเสนอซื ้อ หรื อตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ จะชาระ
เงิ นค่าหลักทรัพย์ให้กบั ผูแ้ สดงเจตนาขายก็ต่อเมื ่อใบหุ้นนัน้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์ รับ
ฝากหลักทรัพย์ เป็ นที ่เรี ยบร้ อยแล้ว หากใบหุ้นนัน้ ได้รับการปฏิ เสธจากศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ผูท้ าคา
เสนอซื ้อ จะไม่ชาระเงิ นค่าหลักทรัพย์ หรื อไม่ให้ตวั แทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ ชาระเงิ น และดาเนิ นการ
แจ้งให้ผูแ้ สดงเจตนาขายติ ดต่อรับใบหุน้ คืน
4.

สิทธิของผู้ถอื หลักทรัพย์ ท่ แี สดงเจตนำขำยไว้ แล้ ว
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระเงินค่ำหุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ในวันทำกำรที่ 3 นับจำกวัน
สุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ตำมวิธีกำรชำระรำคำที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเลือกไว้ หำกเกิด
เหตุกำรณ์ใดที่มีผลทำให้ รำคำเสนอซื ้อเปลีย่ นแปลงตำมที่ระบุไว้ ใน ส่วนที่ 1 ข้ อ 8 เงื่อนไขในกำรเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื ้อ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรตำมวิธีดงั ต่อไปนี ้

4.1

ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนันให้
้ แก่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยทุกรำย เว้ นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยได้ แสดงเจตนำขำยไว้ ก่อนวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
ประกำศแก้ ไขข้ อเสนอนัน้ เป็ นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ จะชำระรำคำหลักทรั พย์ จำนวน
ดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื ้อเดิมก่อนกำรแก้ ไข

4.2

ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อสูงขึ ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สงู ขึ ้นนันให้
้ แก่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยทุกรำย

5.

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

5.1

วันสุดท้ ำยที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ คือ วันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื ้อ ซึง่
ตรงกับวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.

5.2

วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
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5.2.1

กรอกข้ อควำมในแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของ บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหำชน) (“แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย”) ตำมเอกสำรแนบ 2 แบบฟอร์ ม B-2 ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้ยกเลิกกำรเสนอขำย

5.2.2

แนบเอกสำร ซึง่ ประกอบด้ วย
1) หลักฐำนกำรรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์/ใบโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
หรื อ NVDR ที่ออกโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำของผู้แสดงเจตนำขำย และแบบตอบรับคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์
2) กรณีที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยเป็ น


บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว
13 หลัก และยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง ทังนี
้ ้ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับ
จะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำร
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับด้ วย



บุคคลธรรมดำที่ไม่ ใช่ สัญชำติไทย
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
อง
ตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับด้ วย



นิติบุคคลสัญชำติไทย




สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำ
รับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบ
ต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย


นิติบุคคลต่ ำงประเทศ


สำเนำหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนของนิติบคุ คลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติ
บุคคล หรื อหน่วยงำนของประเทศที่ นิติบุคคลมี ภูมิ ลำเนำ ซึ่งรั บรองถึ งชื่ อนิ ติบุค คล ชื่ อผู้มี
อำนำจลงลำยมือชื่ อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลง
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 10
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ลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ


สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบ
ต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบของนิติบคุ คลต่ำงประเทศข้ ำงต้ น ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อของ
ผู้จดั ทำหรื อผู้ให้ คำรับรองควำมถูกต้ องของเอกสำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองควำม
ถูกต้ องโดยเจ้ ำหน้ ำที่สถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่จดั ทำเอกสำรดังกล่ำวได้ ทำกำรรับรอง
ลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public โดยเอกสำรทังหมดและกำรรั
้
บรองเอกสำร
ข้ ำงต้ น ต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถมำยื่นด้ วยตนเอง ต้ องมีหนังสือมอบอำนำจพร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท
หรื อ 30 บำทแล้ วแต่กรณี และสำเนำหลักฐำนตำมข้ อ 5.2.2 ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
แล้ วแต่กรณี พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย
5.2.3

ยื่นแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ซึ่งกรอกข้ อควำมอย่ำงครบถ้ วน พร้ อมเอกสำรประกอบกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับยื่นกำรแสดงเจตนำขำย และ/หรือคำขอยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย ทำงไปรษณีย์

5.2.4

เมื่อ ได้ มีกำรตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย และเอกสำรประกอบ ครบถ้ วนถูกต้ อง
เรี ยบร้ อยแล้ วภำยในเวลำที่กำหนด ให้ ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
ดำเนินกำรดังนี ้




กรณีขอรับคืนเป็ นใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะคืนใบ
หุ้นให้ ผ้ ยู กเลิกเจตนำขำยหรื อผู้รับมอบอำนำจ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ยู กเลิกเจตนำขำย
หรื อผู้รับมอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ โดยให้ มำรับที่สถำนที่
ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
กรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝำกเข้ ำบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยมีบญ
ั ชีอยู่) ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ
20 บำท ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์โอนหลักทรัพย์คืน ผ่ำน
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 11

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ เข้ ำบัญชีฝำกหลักทรั พย์ที่ระบุไว้ ในแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย หรื อผู้รับมอบอำนำจมำดำเนินกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์ คืนเป็ นใบหุ้น หรื อการรับหลักทรัพย์ คืนผ่านศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
ด้วยระบบ Scripless จะเป็ นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหุน้ หรื อ Scripless) ที ่
ผูถ้ ือหลักทรัพย์นามาเสนอขาย ผูย้ กเลิ กการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี ่ยนแปลง
แบบการรับหลักทรัพย์คืนได้
6.

วิธีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ คืนกรณีท่ มี ีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะแจ้ งสำนักงำน ก.ล.ต.
และส่งหนังสือแจ้ งกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลไปยังตลำดหลักทรัพย์ ฯ กิจกำร และผู้ถื อหลักทรัพย์ของ
กิจกำรทุกรำยตำมรำยชื่อที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ลำ่ สุดในวันทำกำรหลังจำกพ้ นวันสุดท้ ำยที่สำนักงำน
ก.ล.ต.อำจแจ้ งทักท้ วงกำรยกเลิก (ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับแจ้ งกำรยกเลิกดังกล่ำว)
และผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้

6.1

กรณีใบหุ้น (Script)
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์คืนใบ
หุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำย โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ตำมที่อยูด่ ้ ำนล่ำง ตังแต่
้ เวลำ 9.00
– 16.00 น. ของทุกวันทำกำร นับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อแจ้ งกำรยกเลิก ทังนี
้ ้ เนื่องจำกในกรณี
หลักทรั พ ย์ ที่ เป็ นใบหุ้น ตัว แทนในกำรรั บซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ต้ องนำใบหุ้น ไปตรวจสอบควำมถูก ต้ อ งที่ ศูน ย์ รั บฝำก
หลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำกำรก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะแปลงใบหุ้นเป็ นระบบไร้ ใบ
หุ้น ดังนันกำรขอรั
้
บคืนเป็ นใบหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องปฎิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ตวั แทนรับซื ้อหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้
แสดงเจตนำต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรคืนใบหุ้นทังหมด
้
และขันตอนในกำรออกหุ
้
้ นใช้ เวลำอย่ำงน้ อย
14 วัน
คุณอรชร ชนะโภคำกุล, คุณชุติมำ โรจนตรี วรศักดิ์, คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุติมำ อินทะพิงค์
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386
โทรสำร 0-2693-2627

6.2

กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ดำเนินกำรคืนหลักทรัพย์ผำ่ นศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
เพื่อฝำกเข้ ำบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 12

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

หมายเหตุ: การรับคื นหุ้นเป็ นใบหุ้นหรื อไร้ ใบหุ้นจะเป็ นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ ที่นามาเสนอขาย ผู้แสดง
เจตนาขายจะเปลีย่ นแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้
7.

กำรกำหนดรำคำเสนอซือ้

7.1

ที่มำของรำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอซื ้อ 58.58 บำท (ห้ ำสิบแปดจุดห้ ำแปดบำท) ต่อหุ้น เป็ นรำคำที่มำจำกกำรเจรจำต่อรองระหว่ำง PH และ
SPI ในกำรโอนและรั บโอนกิ จกำร โดยได้ มีกำรประเมินมูลค่ำกิ จกำรด้ วยวิธีต่ำง ๆ ตำมหลักสำกล และรำคำ
ดังกล่ำวเป็ นมูลค่ำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมและเป็ นรำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อหรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้ ห้ ุนของกิ จ กำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่ อนวันยื่น คำเสนอซือ้ ต่อสำนักงำนสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ 12/2554

7.2

รำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซือ้ หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้ มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่ อนวันยื่นคำเสนอซือ้
ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของ PB หุ้นละ 58.58 บำท (ห้ ำสิบแปดจุดห้ ำแปดบำท) เป็ นรำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
หรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ได้ ห้ นุ ของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอ
ซื ้อต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

8.

กำรได้ ห้ ุ น ก่ อ นกำรท ำค ำเสนอซื อ้ (เฉพำะกรณี ก ำรเสนอซื อ้ หุ้ น บำงส่ ว นตำมหมวด 5 ของประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ท่ ี ทจ. 12/2554)
- ไม่ได้ ใช้ บงั คับกับกรณีนี ้ -

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 13

เอกสำรแนบ 1
วิธีตอบรับคำเสนอซือ้ และแบบฟอร์ ม
แบบฟอร์ ม A-1
แบบฟอร์ ม A-2
แบบฟอร์ ม A-3
แบบฟอร์ ม A-4

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
แบบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย
(เฉพำะนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่ได้ ประกอบกิจกำรในไทย)
หนังสือมอบอำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ ม A-1
ขัน้ ตอนกำรตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”)
ผู้ถือหุ้นของ PB

กรณีสง่ มอบใบหุ้น (Script)

กรณีโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม A-2)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม A-2)

2. ลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น

2. แจ้ งควำมประสงค์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ท่ำนมีห้ นุ และมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่เพือ่ โอนหลักทรัพย์ที่

กรณีสง่ มอบใบหุ้น ขอควำมร่ วมมือในกำรนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์พร้ อมเอกสำรประกอบภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 หรื อล่วงหน้ ำ
อย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ

จะขำยเข้ ำบัญชี ดังต่อไปนี ้
กรณีห้ นุ ที่เสนอขำยจำกกระดำนในประเทศ โอนเข้ ำบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) เพื่อคำเสนอซือ้ ”
เลขที่บัญชี 006-000000015-7
กรณีห้ นุ ที่เสนอขำยจำกกระดำนต่ำงประเทศ และ NVDR โอนเข้ ำบัญชี
“PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”
เลขที่บัญชี 006-000000015-7

3. แนบเอกสำรประกอบแล้ วแต่ กรณี ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ อง ดังนี ้ (ในกรณีท่เี ป็ นใบหุ้น โปรดแนบสำเนำเอกสำรแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชุด)
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
5) กรณีท่ผี ้ ูแสดงเจตนำขำยเป็ นนิตบิ ุคคลต่ ำงประเทศที่มิได้ ประกอบกิจกำรใน
– สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง หรือ
ประเทศไทยและมี ถ่ ิ น ฐำนอยู่ ใ นประเทศที่ไ ม่ มี อ นุ สั ญ ญำภำษี ซ้ อ นกั บ
– สำเนำบัตรข้ ำรำชกำร/สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่
ประเทศไทย หรื อมีอนุ สัญญำภำษีซ้อน แต่ อนุ สัญญำภำษีซ้อนนั น้ ไม่ ได้
หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
ยกเว้ น ภำษีเ งิน ได้ หัก ณ ที่จ่ ำ ยที่จัด เก็บ จำกผลกำไรจำกกำรขำยหุ้ น ใน
2) บุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
ประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องกรอกรำยละเอียดของต้ นทุนของหุ้นที่นำมำ
– สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรั บรองสำเนำ
เสนอขำยในแบบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรั พย์ที่นำมำเสนอขำย ทั ้งนี ้ หำกผู้แสดง
ถูกต้ อง
เจตนำขำยมิไ ด้ แจ้ งต้ นทุนของหลัก ทรั พย์ ดังกล่ำวมำพร้ อมแบบแจ้ งต้ น ทุนของ
3) นิติบคุ คลสัญชำติไทย
หลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่
3.1 สำเนำหนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรั บ
จ่ำย โดยคำนวณภำษี หัก ณ ที่จ่ำย จำกรำคำเสนอซื ้อคูณ ด้ วยจำนวนหลักทรั พย์
ซื ้อ พร้ อมทัง้ รั บรองสำเนำถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและประทับตรำสำคัญของนิติ
ของ PBหรื อ NVDR ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำมำเสนอขำยทั ้งหมด
บุคคล (ถ้ ำมี) และ
6) กรณีต้องกำรรับโอนเงินค่ำขำยเข้ ำบัญชีธนำคำร ตำมที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้ อ 3.1 ต้ อง
3.2 สำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ที่
มีสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก หน้ ำที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชีออมทรั พย์ หรื อ บัญชีกระแส
ได้ ลงนำมในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และเอกสำรตำมข้ อ 3.1
รำยวัน ที่สำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติได้
4) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ
7) ในกรณีที่คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่
4.1 สำเนำหนังสือ สำคัญ กำรจัดตัง้ บริ ษั ท และหนังสือ รั บรองที่อ อกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติ
ปรำกฏในบัตรประจำตัวประชำชน หรื อกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏใน
บุคคล หรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภูมิลำเนำ ซึ่งรั บรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้
ใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรำกฏในหนังสือรั บรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ หรื อ
มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขใน
หนังสือสำคัญกำรจัดตั ้งบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรั บรองของบริ ษัท
กำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรั บ
(ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลต่ำงด้ ำว) ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องกรอก “แบบคำขอแก้ ไข
ซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั ้น และ
ข้ อมูลผู้ถือหลักทรั พย์ ” ของบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
(“ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”) (“แบบศรท-301”) ตำมเอกสำรแนบ 4 พร้ อมทั ้งแนบ
4.2 เอกสำรตำมข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงนำมรั บรองใน
สำเนำเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำร เช่น สำเนำทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หรื อใบแจ้ ง
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และเอกสำรตำมข้ อ 4.1
เปลีย่ นชื่อ แล้ วแต่กรณี พร้ อมลงลำยมือชื่อรั บรองสำเนำถูกต้ องทุกหน้ ำ โดยชื่อที่
ทั ้งนี ้ เอกสำรตำมข้ อ 4.1 และ 4.2 ต้ องรั บรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรั บรองโดย
เปลี่ยนนั ้นต้ อง ถูกต้ องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรรำชกำร หรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่สถำนฑูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จัดทำหรื อรั บรอง
บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของผู้แสดงเจตนำขำย
ควำมถูกต้ อง โดยเอกสำรทั ้งหมดต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
เอกสำรเพิ่มเติมกรณีมอบอำนำจให้ ผ้ ูอ่ นื กระทำกำรแทน
1. หนังสือมอบอำนำจฉบับจริ ง (พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำท แล้ วแต่กรณี) (แบบฟอร์ ม A-4)
2.

สำเนำเอกสำรหลักฐำนแสดงสภำพบุคคลของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ตำมที่ระบุข้ำงต้ นในข้ อ 1) หรื อ 2) หรื อ 3) หรื อ 4) (แล้ วแต่กรณี)

4. ยื่นเอกสำรทั ้งหมดที่
คุณอรชร ชนะโภคำกุล คุณชุติมำ โรจนตรี วรศักดิ์ คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุติมำ อินทะพิงค์
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ชั ้น 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ (66) 2305-9000 ต่อ 9390 9381 9378 หรื อ 9386 โทรสำร (66) 2693-2627
หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ท่ำนมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขำยฝำกอยู่และบริ ษัทหลักทรัพย์นั ้นให้ บริ กำรรวบรวมเอกสำรเพื่อยื่นให้ แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอควำมร่ วมมือในกำรนำส่ งแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรประกอบล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย
2 วันทำกำรก่ อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซือ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสำรในกำรทำคำเสนอซือ้ ทำงไปรษณีย์

แบบฟอร์ ม A-1

แผนที่บริษัทหลักทรั พย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ ม A-2
แบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”)
วันที่..............................................
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อ เลขที่.....................................
เรี ยน บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ น “ผู้ทำคำเสนอซือ้ ” และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ น “ตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ ”
ข้ ำพเจ้ ำ (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) (นำย/นำง/นำงสำว/บริ ษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)) ……………..……………..............................สัญชำติ..............................................
ที่อยู่ (ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์)............................…ซอย...............................ถนน...............................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ที่ทำงำน/บ้ ำน.........................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน  เหมือนที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์
 ต่ำงจำกที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตำมทะเบียนบ้ ำน).....................................…ซอย...............................ถนน...............................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์ที่ทำงำน/บ้ ำน.........................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของ PB
 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรข้ ำรำชกำร/บัตรรัฐวิสำหกิจ เลขที่...................................................
 บุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
ใบต่ำงด้ ำว/หนังสือเดินทำง เลขที่..............................................................................................
 นิตบิ คุ คลสัญชำติไทย
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ ..........................................................................................................
 นิตบิ คุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยที่ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริ ษัท เลขที่ ...............................……………………………………..…..…….…….
 นิตบิ คุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยที่มิได้ ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ ...............................………………………………….……….…………
ตกลงที่จะเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) จำนวน...........................................................................................................หุ้น
(...........................................................................................................) ในรำคำหุ้นละ 58.58 บำท (ห้ ำสิบแปดจุดห้ ำแปดบำท) โดยหักค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุ้น
สำมัญในอัตรำร้ อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซื ้อ และภำษี มลู ค่ำเพิ่มอัตรำร้ อยละ 7.0 ของค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุ้น คิดเป็ นรำคำสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับหุ้นละ
58.4232985 บำทต่อหุ้น (ห้ ำสิบแปดจุดสีส่ องสำมสองเก้ ำแปดห้ ำบำทต่อหุ้น) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น........................................................................................บำท
(...........................................................................................................)
ข้ ำพเจ้ ำได้ ศกึ ษำข้ อมูล เงื่อนไข และข้ อกำหนดอย่ำงครบถ้ วนและตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดตำมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทกุ ประกำร และจะไม่ทำกำร
เพิกถอนกำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่วำ่ ด้ วยประกำรใดๆ ก็ตำม เว้ นแต่เป็ นกำรปฏิเสธตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดที่ระบุในคำแสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ ำยที่ข้ำพเจ้ ำ
สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือวันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้ ำพเจ้ ำขอมอบให้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้รับมอบอำนำจของข้ ำพเจ้ ำในกำรขำย โอน และส่งมอบหุ้นสำมัญของข้ ำพเจ้ ำตำมรำยละเอียดที่กล่ำว
ข้ ำงล่ำงนี ้ รวมทังกำรรั
้
บชำระรำคำค่ำขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว ตลอดจนดำเนินกำรอันใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์แทนข้ ำพเจ้ ำ
 กรณีสง่ มอบเป็ น “ใบหุ้น”
 กรณีโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
โอนจำกบริ ษัทสมำชิก
ชื่อผู้ถือหุ้นตำมทะเบียน
ใบหุ้นเลขที่
เลขที่เอกสำรกำรโอน
วันที่โอน
ศูนย์รับฝำกหมำยเลข
รวมทังสิ
้ ้น (หุ้น)
พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรหลักฐำนเพื่อเป็ นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ดังนี ้ ใบหุ้นของ PB ที่ได้ ลงนำมสลักหลังโดยข้ ำพเจ้ ำ
แล้ ว และ/หรื อเอกสำรกำรโอนหุ้นสำมัญของ PB ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เข้ ำบัญชีตำมรำยละเอียดข้ ำงล่ำง รวมทังเอกสำรหรื
้
อหลักฐำนแสดงสภำพบุคคลของผู้แสดง
เจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
สำหรับหุ้นที่เสนอขำยจำก
ชื่อบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
กระดำนในประเทศ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) เพื่อคำเสนอซื ้อ
006-000000015-7
กระดำนต่ำงประเทศ
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER
006-000000015-7
กำรรับเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ :
 รับเช็คด้ วยตนเองที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
 ให้ สง่ เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่(ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์) ข้ ำงต้ น
 โอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร  1. BAY  2. SCB  3. BBL  4.KTB  5. KBANK  6. TMB  7. UOB  8. TBANK  9.KK
สำขำ ...............................................
ประเภทบัญชี ....................................................... เลขที่บญ
ั ชี .............................................................................
(ชื่อผู้รับโอนและชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนำขำย ในกรณีโอนเงินผ่ำนธนำคำร กรุณำแนบสำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแส
รำยวันดังกล่ำวโดยรับรองสำเนำถูกต้ องด้ วย)
ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้ รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ตังแต่
้ 100,000 บำทขึ ้นไป โปรดระบุผ้ ไู ด้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง* ตำมประเภทของผู้เสนอขำย
ในกรณีที่ผ้ เู สนอขำยป็ นบุคคลธรรมดำ  เพื่อผู้เสนอขำย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ......................................................................................................................
ในกรณีผ้ เู สนอขำยเป็ นนิตบิ คุ คล
 เพื่อผู้เสนอขำย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ......................................................................................................................
*ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง หมำยถึง บุคคลธรรมดำผู้เป็ นเจ้ ำของที่แท้ จริง หรื อ มีอำนำจควบคุมควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของลูกค้ ำกับสถำบันกำรเงิน หรื อ บุคคลที่ลกู ค้ ำ
ทำธุรกรรมแทน หรื อ บุคคลผู้ใช้ อำนำจควบคุมนิตบิ คุ คล
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ถกู ต้ องตำมกฎหมำยในบรรดำหุ้นสำมัญของหลักทรัพย์ที่ขำยโดยปรำศจำกกำรจำนำหรื อภำระติดพันใดๆ หรื อสิทธิของ
บุคคลภำยนอก (“ภำระติดพัน”) และข้ ำพเจ้ ำได้ ขำยหุ้นในฐำนะผู้มีกรรมสิทธิ์ในใบหุ้นดังกล่ำว โดยปรำศจำกภำระติดพันใดๆทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับมอบอำนำจ
ลงชื่อ.........................................................................ผู้แสดงเจตนำขำย
(……………………………………………….…… )
(……………………............................................. )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐำนกำรรั บใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่ ำนศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ และแบบตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
วันที่...........................................
เลขที่ใบรับ …………………………………………………
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) ได้ รับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) พร้ อมกับหลักฐำน
 ใบหุ้นสำมัญ จำนวนรวมทังสิ
้ ้น.......................................................หุ้น  กำรโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกฯ จำนวนรวมทังสิ
้ ้น.................................................หุ้น
จำก นำย / นำง / นำงสำว / บริ ษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยผู้แสดงเจตนำขำยแจ้ งควำมประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี
 รับเช็คด้ วยตนเองที่สำนักงำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์  ให้ สง่ เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ข้ำงต้ น
 โอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร  1. BAY  2. SCB  3. BBL  4.KTB  5. KBANK  6. TMB  7. UOB  8. TBANK  9.KK
สำขำ ...............................................
ประเภทบัญชี ....................................................... เลขที่บญ
ั ชี ...............................................................................
ลงชื่อ.......................................................................................ผู้รับ
(.............................................................................)

แบบฟอร์ ม A-2

แบบฟอร์ ม A-3
แบบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรัพย์ ท่ นี ำมำเสนอขำย
(เฉพำะนิติบุคคลต่ ำงประเทศที่ไม่ ได้ ประกอบกิจกำรในไทย)
วันที่......................................................
เรียน
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) และบริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) (“ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ”)

ตำมที่ ข้ ำพเจ้ ำ........................................................................................................สัญชำติ....................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (ถ้ ำมี) .............................................................. ได้ ตกลงขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
(“PB”) จำนวน .................................................................... หุ้น ตำมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) นัน้ โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอแจ้ งข้ อมูลรำคำต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำยในครัง้ นี ้
เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ ย ดังนี ้
เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน
(วันที่โอน)

ชื่อผู้ถือหุ้นตำมทะเบียน

จำนวนหุ้น

ต้ นทุนหุ้นละ
(บำท)

รวมทัง้ สิน้
โดยข้ ำพเจ้ ำได้ แนบ..............................................................................................รวม........................ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดง
รำคำต้ นทุนของหลักทรัพย์ของข้ ำพเจ้ ำ ประกอบกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ ย มำ ณ ที่นี ้
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมดังกล่ำวข้ องต้ นเป็ นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ ............................................................................ผู้แสดงเจตนำขำย
(.............................................................................)

หมำยเหตุ หำกผู้แสดงเจตนำขำยซึง่ เป็ นนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่ได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยมิได้ ระบุรำคำต้ นทุน
ตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จำ่ ยโดยคิดคำนวณภำษีจำกจำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ทงจ
ั ้ ำนวนที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยได้ รับ

แบบฟอร์ ม A-3

หนังสือมอบอำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”)
เขียนที่ .............................................................

แบบฟอร์ ม A-4
ติดอำกร
แสตมป์

วันที่ ..................................................................

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำ ........................................................................................................อำยุ.............................................ปี
สัญชำติ .............................. ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ ทำงไปรษณีย์) .............................................................. ถนน......................................................
ตำบล/แขวง............................................................ อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... หมำยเลขโทรศัพท์ ..................................................
ขอมอบอำนำจให้ ................................................................................................................. อำยุ .............................................. ปี
สัญชำติ ............................... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทำงไปรษณีย์ได้ ) ............................................................ ถนน......................................................
ตำบล/แขวง............................................................ อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... หมำยเลขโทรศัพท์ ..................................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน
 เหมือนที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ทำงไปรษณีย์
 ต่ำงจำกที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ทำงไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตำมทะเบียนบ้ ำน) ...................................................... ถนน..............................................ตำบล/แขวง………........................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............................หมำยเลขโทรศัพท์ ........................................
เป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนข้ ำพเจ้ ำในกำร
 ขำย โอน และส่งมอบหุ้นสำมัญของ PB ของข้ ำพเจ้ ำ
 รับเช็คชำระรำคำค่ำขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว
โดยดำเนินกำรผ่ำน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) ตลอดจนกำรกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรนี ้แทนข้ ำพเจ้ ำจนเสร็จสิ ้น
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบอำนำจได้ กระทำภำยในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี ้ ให้ มีผลผูกพันข้ ำพเจ้ ำเสมือนหนึ่งข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำด้ วยตนเอง เพื่อเป็ น
หลักฐำนในกำรนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ ำมี) ไว้ ตอ่ หน้ ำพยำนเป็ นสำคัญ
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้มอบอำนำจ
(.............................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบอำนำจ
(.............................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................. พยำน
(.............................................................................)

หมำยเหตุ:

ลงชื่อ ............................................................................. พยำน
(.............................................................................)

1) ปิ ดอำกรแสตมป์มูลค่ำ 10 บำท กรณีที่ต้องกำรมอบอำนำจให้ ยื่นแบบตอบรับคำเสนอขอซื ้ออย่ำงเดียว
หรื อปิ ดอำกรแสตมป์มูลค่ำ 30 บำท กรณีที่ต้องกำรมอบอำนำจให้ ยื่นแบบตอบรับคำเสนอขอซื ้อและรับเช็คชำระรำคำค่ำขำยหุ้นสำมัญ
2) ผู้มอบอำนำจโปรดแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้ ซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องมำพร้ อมหนังสือมอบอำนำจนี ้
ก. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) หรื อ
ข. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คลสัญชำติไทย) หรื อ
ค. สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย)
3) ผู้รับมอบอำนำจโปรดแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้ ซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องมำพร้ อมหนังสือมอบอำนำจนี ้
ก. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) หรื อ
ข. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คลสัญชำติไทย) หรื อ
ค. สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย)
4) ในกรณีที่ผ้ มู อบอำนำจหรื อผู้รับมอบอำนำจเป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย หนังสือรับรองนิติบคุ คลล่ำสุด หรื อหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนล่ำสุด หรื อสำเนำ
หนังสือเดินทำงของผู้รับมอบอำนำจต้ องรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง่ เอกสำรได้
จัดทำโดยต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ

แบบฟอร์ ม A-4

เอกสำรแนบ 2
วิธียกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยและแบบฟอร์ ม
แบบฟอร์ ม B-1

ขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษัท บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ ม B-2

แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ ม B-3

หนังสือมอบอำนำจในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ ม B-1
ขัน้ ตอนกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”)
ผู้ถือหุ้นของ PB

1.

ผู้ถือ NVDR ของ PB

กรอกแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของ PB (แบบฟอร์ ม B-2) และแนบหลักฐำนกำรรับหลักทรัพย์/ใบโอนหลักทรัพย์ผ่ำนศูนย์รับ ฝำก
หลักทรัพย์/แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์และใบจองซื ้อ

แนบเอกสำรประกอบแล้ วแต่ กรณี ซึ่งรั บรองสำเนำถูกต้ อง ดังนี ้ (ในกรณีท่ เี ป็ นใบหุ้น โปรดแนบสำเนำเอกสำรแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชุด)
1. บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
– สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อ
– สำเนำบัตรข้ ำรำชกำร สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2. บุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
– สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
3. นิตบิ คุ คลสัญชำติไทย
1.1 สำเนำหนังสือรั บรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์ที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรั บซื ้อ พร้ อมทังรั
้ บรองสำเนำถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประทับตรำสำคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ำมี) และ
1.2 สำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ ลงนำมในแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์ และเอกสำรตำมข้ อ 3.1
4. นิตบิ คุ คลต่ำงประเทศ
4.1 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนของนิตบิ คุ คล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิตบิ คุ คล หรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมี
ภูมิลำเนำ ซึง่ รับรองถึงชื่อนิตบิ คุ คล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิตบิ คุ คล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อ
ผูกพันนิตบิ คุ คล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ำมี) และ
4.2 สำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำม ที่ได้ ลงนำมรับรองในแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
และเอกสำรตำมข้ อ 4.1 ทังนี
้ ้เอกสำรตำมข้ อ 4.1 และ 4.2 ต้ องรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่สถำนฑูต ไทยหรื อ
สถำนกงสุลประเทศไทยในประเทศที่เอกสำรได้ จดั ทำ หรื อรับรองควำมถูกต้ อง โดยเอกสำรทังหมดต้
้
องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของ
ระยะเวลำรับซื ้อ
5. แนบเงินสดสำหรับชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหลักทรัพย์ รำยกำรละ 20 บำท
เอกสำรเพิ่มเติมกรณีมอบอำนำจให้ ผ้ ูอ่ นื กระทำกำรแทน
1. หนังสือมอบอำนำจฉบับจริ ง พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท (แบบฟอร์ ม B-3)
2. สำเนำเอกสำรหลักฐำนแสดงสภำพบุคคลของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ตำมที่ระบุข้ำงต้ นในข้ อ 1) หรื อ 2) หรื อ 3) หรื อ 4) (แล้ วแต่กรณี)
หมำยเหตุ: 1. ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ให้ ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ตำมลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรื อ Scripless) ที่ผ้ ถู ือ
หลักทรัพย์นำมำเสนอขำยเท่ำนัน้ ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแบบกำรรับหลักทรัพย์คืนได้ ทังนี
้ ้บัญชีผ้ รู ับโอนหลักทรัพย์ที่
โอนผ่ำนระบบของศูนย์รับฝำก (Scripless) จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย และต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำร
ละ 20 บำท
2. กำรขอยกเลิก จะต้ องขอยกเลิกทังจ
้ ำนวนที่นำมำเสนอขำย ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อ แต่ละฉบับ
2.

3. ยื่นเอกสำรทังหมดภำยใน
้
20 วันทำกำรแรกของระยะเวลำรับซื ้อที่
คุณอรชร ชนะโภคำกุล, คุณชุตมิ ำ โรจนตรี วรศักดิ,์ คุณเฉลิมพร กีรติประเสริ ฐ หรื อ คุณชุตมิ ำ อินทะพิงค์
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร บริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 6 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรื อ 9386 โทรสำร (66) 2693-2627
ให้ ผ้ ูต้องกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรั พย์ ย่ ืนเอกสำรแก่ ตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ เท่ ำนัน้
ตัวแทนในกำรรั บซือ้ จะไม่ รับเอกสำรส่ งทำงไปรษณีย์

แบบฟอร์ ม B-1

แบบฟอร์ ม B-2
แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”)
วันที่..............................................

แบบคำขอยกเลิก เลขที่............................................................

เรี ยน

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ น “ผู้ทำคำเสนอซือ้ ” และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ น “ตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ ”
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว/บริ ษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)) ..........................................................................................สัญชำติ.....................................................
ที่อยู่ (ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์).....................................…ซอย.........................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง...........................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ที่ทำงำน/บ้ ำน.........................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน  เหมือนที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์
 ต่ำงจำกที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ทำงไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตำมทะเบียนบ้ ำน) .....................................…ซอย.........................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง...........................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ที่ทำงำน/บ้ ำน.........................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................
มีควำมประสงค์ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของ PB ตำมเงื่อนไขกำรยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
 หุ้นสำมัญของ PB
จำนวน………………………………………..หุ้น
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลำดหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (“NVDR”) ของ PB
จำนวน………………………..……….......หน่วย
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ยื่นหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ PB เมื่อวันที่.........................................................เลขที่แบบตอบรับ…………………………
ข้ ำพเจ้ ำขอรับหุ้นคืน โดยวิธีเดียวกับทีข่ ้ ำพเจ้ ำได้ แสดงเจตนำขำยหุ้น โดยขอรับเป็ น
 Scripless หรื อ NVDR โดยโอนหุ้นผ่ำนระบบศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ด้ วยกำรโอนเข้ ำบัญชี
ชื่อสมำชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับโอน ........................................................... หมำยเลขสมำชิก/บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับโอน ........................................................
ชื่อบัญชีผ้ รู ับโอน ....................................................................................... หมำยเลขบัญชีผ้ รู ับโอน .....................................................................................
 ใบหุ้น โดยมำรับด้ วยตนเองที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) หนึง่ วันทำกำรภำยหลังจำกที่ข้ำพเจ้ ำยื่นส่งแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
(เฉพำะกรณีที่ผ้ เู สนอขำยแสดงเจตนำขำยโดยยื่นใบหุ้นเป็ นหลักฐำนไว้ )
พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบค่ ำธรรมเนียมในกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 20 บำท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) จะดำเนินกำรโอนหลักทรัพย์เข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อส่งมอบใบหุ้นคืน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่แจ้ งกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์หรื อผู้รับมอบอำนำจยื่นแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ข้ ำพเจ้ ำยอมรับในเงื่อนไขกำรยกเลิกและกำรรับหุ้นคืนข้ ำงต้ น และตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และเอกสำร
กำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทกุ ประกำร
ลงชื่อ ..................................................................ผู้รับมอบอำนำจ
(………………………….…………………. )

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
(......................................................................)


หลักฐำนกำรรั บแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรั พย์ ของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
วันที่ .......................................................
แบบคำขอยกเลิก เลขที.่ ..........................................................
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) ในฐำนะตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้ รับแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของ บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่
จำกัด (มหำชน) (“PB”) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 หุ้นสำมัญของ PB
จำนวน………………………………………..หุ้น
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลำดหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (“NVDR”) ของ PB
จำนวน………………………..………............หน่วย
จำก(นำย/นำง/นำงสำว/บริ ษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)).............................................................................................................................................
พร้ อมกับหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เลขที่ ......................................................
 รวมทังค่
้ ำธรรมเนียมในกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 20 บำท
ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยหลักทรัพย์ที่ทำกำรยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี
 Scripless หรื อ NVDR โดยโอนหุ้นผ่ำนระบบศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ด้ วยกำรโอนเข้ ำบัญชี
ชื่อสมำชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับโอน........................................หมำยเลขสมำชิก/บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับโอน ........................................................
ชื่อบัญชีผ้ รู ับโอน .................................................................. หมำยเลขบัญชีผ้ รู ับโอน .....................................................................................
 ใบหุ้น โดยมำรับด้ วยตนเองที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) หนึง่ วันทำกำรภำยหลังจำกที่ข้ำพเจ้ ำยื่นส่งแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) จะโอนหุ้นเข้ ำบัญชีข้ำงต้ นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่แจ้ งยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รับ
(…………………………..……………………

แบบฟอร์ ม B-3
หนังสือมอบอำนำจ ในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“PB”)
เขียนที่ .............................................................

ติดอำกร
แสตมป์

วันที่ ..........................................................................

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำ ........................................................................................................อำยุ.............................................ปี
สัญชำติ .............................. ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ ทำงไปรษณีย์) .............................................................. ถนน......................................................
ตำบล/แขวง............................................................ อำเภอ/เขต.................................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ .........................
หมำยเลขโทรศัพท์ ..................................................
ขอมอบอำนำจให้ .................................................................................................................... อำยุ ........................................... ปี
สัญชำติ ................................................... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทำงไปรษณีย์ได้ ) .......................................... ถนน....................................................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด ....................................รหัสไปรษณีย์ ............................
หมำยเลขโทรศัพท์ .............................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน
 เหมือนที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ทำงไปรษณีย์
 ต่ำงจำกที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ทำงไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตำมทะเบียนบ้ ำน) ...................................................... ถนน..............................................ตำบล/แขวง………........................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............................หมำยเลขโทรศัพท์ ........................................
เป็ นผู้รับมอบอำนำจของข้ ำพเจ้ ำในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของ PB จำนวน.............................................หุ้น ที่
แสดงเจตนำขำยให้ แก่ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) รวม
ตลอดจนกำรกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรนี ้แทนข้ ำพเจ้ ำจนเสร็จสิ ้น
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบอำนำจได้ กระทำกำรภำยในขอบอำนำจดังกล่ำว ให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ำข้ ำพเจ้ ำผู้มอบอำนำจได้ กระทำด้ วยตนเองทุก
ประกำร
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้มอบอำนำจ
(.............................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบอำนำจ
(.............................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................. พยำน
(.............................................................................)

หมำยเหตุ:

ลงชื่อ ............................................................................. พยำน
(.............................................................................)

1) ปิ ดอำกรแสตมป์มูลค่ำ 10 บำท
2) ผู้มอบอำนำจโปรดแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้ ซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องมำพร้ อมหนังสือมอบอำนำจนี ้
ง. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) หรื อ
จ. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คลสัญชำติไทย) หรื อ
ฉ. สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย)
3) ผู้รับมอบอำนำจโปรดแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้ ซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องมำพร้ อมหนังสือมอบอำนำจนี ้
ง. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) หรื อ
จ. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คลสัญชำติไทย) หรื อ
ฉ. สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย)
4) ในกรณีที่ผ้ มู อบอำนำจหรื อผู้รับมอบอำนำจเป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย หนังสือรับรองนิติบคุ คลล่ำสุด หรื อหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนล่ำสุด หรื อสำเนำ
หนังสือเดินทำงของผู้รับมอบอำนำจต้ องรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง่ เอกสำรได้
จัดทำโดยต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ

แบบฟอร์ ม B-3

เอกสำรแนบ 3
วิธีตอบรับคำเสนอซือ้ และแบบฟอร์ มสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ ม C-1

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อสำหรับ NVDR

แบบฟอร์ ม C-2

แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

แบบฟอร์ ม C-3

แบบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

แบบฟอร์ ม C-4

หนังสือมอบอำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

Form C-1
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs
NVDR Holder of President Bakery Public Company Limited (“PB”)
1. Complete the Tender Offer Acceptance Forms for NVDR (Form C-2)
2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR units to the following account
“Phatra Securities Public Company Limited for Tender” Account Number 006-000000015-7
เลขบัญชี
3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in (Form C-1)
4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:
1) Thai Individual
– A certified copy of a valid ID Card that has not expired or
– A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID
numbers that has not expired
2) Foreign Individual
– A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired
3) Thai Juristic Perosn
3.1) A copy of a Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the Offer
Period, certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) and
3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true
copy of document in 3.1) above
4) Foreign Juristic Perosn
4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government
authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of
authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 6 months
prior to the submission date) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the company
seal
4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above
Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the
country where the documents were prepared and all documents which are issued no longer than 6 months prior to last day of the
Offer Period
5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a
double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does
not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by
completing and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare the cost
basis together with evidence that demonstates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax
based on the entire gross amount of the shares sold.
In case of security holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Batht 30 stamp duty (as the case may be) (Form C-4)
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above

5. Kindly submit all documents to:
Khun Orachorn Chanapokakul, Khun Chutima Rojanatrivorasak, Khun Chalermporn Kiratiprasert and Khun Chutima Intaping
Operations, Phatra Securities Public Company Limited
6/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1, 252/6 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2305-9000 extension 9390, 9381, 9378 or 9386 Facsimile: 0-2693-2627
Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting
them to Phatra Securities
“All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business day before the last tender offer date”
“The tender offer agent will not accept documents sent by post”

Form C-1

Map of Phatra Securities Public Company Limited

Form C-2
Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of President Bakery Public Company Limited)
Date...............................................
Acceptance Form No. ............................................
To Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited and Thai President Foods Public Company Limited as the “Tender Offeror” and
Phatra Securities Public Company Limited as the “Tender Offer Agent”
I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company/Other (Please specify))………………………….....................................Nationality.........................................….
Contact Address (that can be reached via mail)..........................................................Soi..........................................…Road................................................…
Tambon/Sub-district .............................................................Amphur/District …………..............................................Province ................................................
Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone…………………………………………………………………….
Tax Payer ID No………………………………………………………………………………………….Occcupation…………………………………………………….
 House Registration Address same as above
 House Registration Address different from above (Please specify)
House Registration Address...................................................................Soi...................................................…Road..............................................................…
Tambon/Sub-district .............................................................Amphur/District …………..............................................Province ................................................
Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone…………………………………………………………………….
Please specify type of the Offeree of President Bakery Public Company Limited (“PB”):
 Thai Individual
ID /Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No……..…………………...........
 Foreign Individual Alien
Certificate/ Passport No………………………………………………………………………..…………
 Thai Juristic Person
Registration No…………………………………………………………………………………………….
 Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand
Certificate of Incorporation No…………………………………………...…………
 Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………..……………
I/We accept to sell …………………..…… (……………..….........……………………..) of NVDRs representing ordinary shares of President Bakery Public
Company Limited at the Offer Price of THB 58.58 (Fifty-eight point five eight THB) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the
Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 58.4232985 (Fifty-eight point four two three two nine eight
five THB) per share. I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions
stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in
the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 19 July 2017 during the hours of 9.00 a.m. to
4.00 p.m.
I/We hereby appoint Phatra Securities PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other
necessary relevant to tender offer.
Transfer from TSD Participant No.

Transfer Scripless NVDR
Transfer Slip No. TSD

Transfer Date

No. of NVDRs

Total
I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (the “TSD”) to account "PHATRA
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER" Account No. 006-000000015-7 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of
registerred company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.
Receive the Payment:
 Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL
 Send the cheque via registered post to the address above
 Transfer to Bank  1. BAY  2. SCB  3. BBL  4.KTB  5. KBANK  6. TMB  7. UOB  8. TBANK  9.KK
Branch .......................................................... Type of Account ........................................................ Account No. .....................................................................
(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must
provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement).
I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.
I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale are free from any
mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof
free from any and all Encumbrances.
Signed.......................................................................... Attorney-in-fact
Signed.........................................................................Offeree
(………………………………………….…….… )
(………...………................................................)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form
Date...........................................
Acceptance Form No. ………………………………..
Phatra Securities PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of President Bakery PCL and the
Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling…………………………………………...units of NVDR
from Mr. / Mrs / Miss / Company / Other (Please specify)...........................................................................................................................................……….
Receive the Payment:
 Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL
 Send the cheque via registered post to the address above
 Transfer to Bank  1. BAY  2. SCB  3. BBL  4.KTB  5. KBANK  6. TMB  7. UOB  8. TBANK  9.KK
Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ...............................................................
Signed .............................................................Recipient
(............................................................)

Form C-2

Form C-3
Confirmation of Securites Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand)
Date.........................................................
To:
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited and Thai President Foods Public Company Limited
(the “Tender Offeror”) and Phatra Securities Public Company Limited (the “Tender Offer Agent”)
With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of President Bakery Public Company Limited by the Tender
Offeror, I/We...............................................................................................Nationality.....................................................
Tax Identification No. (if any) ..........................................................accept to sell ………......…………..…… of NVDRs
representing ordinary shares of President Bakery Public Company Limited. subject to the Tender Offer by Saha
Pathana Inter-Holding Public Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence
for the withholding tax purpose as follow:
NVDR certification No. / Transfer Slip No.
(Transfer date)

No. of NVDR

Cost per unit
(THB)

Total
I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.
Signed......................................................................Offeree
(......................................................................)

Note If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the
evidence that demonstates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the
gross amount of the shares sold.

Form C-3

Form C-4
Stamp Duty
Affixed

POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance – NVDR
Made at
Date
I / We
Nationality
Resides at (address that can be reached by mail)
Postal Code
Hold(s)
hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.)
Nationality
Resides at (address that can be reached by mail)

Age
ID Card No. / Passport No

Country
units of NVDR of President Bakery Public Company Limited (“PB”)
Age
ID Card No. / Passport No.

House Registration Address  House Registration Address same as above  House Registration Address different from above
(Please specify)
House Registration Address
Postal Code
Country
to act as my/our attorney to
 Sell, transfer, endorse and deliver such securities of PB through the Tender Offer Agent
 Receive cheque at Phatra Securities Public Company Limited in person as payment due to acceptance of tender offer (for the
case where I/We choose to collect the cheque in person)
, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its
completion.
Any act taken by my/our attorney-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
Grantor
(

)

(

)

(

Witness
)

(

Witness
)

Attorney-in-fact

Notes:
1. A power of attorney executed with 10-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance Form
for NVDR only, or 30-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR
and receiving a cheque for the payment of ordinary shares
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation,
passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the
documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.

เอกสำรแนบ 4
แบบฟอร์ ม D แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรั พย์

ศรทG301

แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์

วันที.......................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคเลขที..…................................................................................มีความประสงค์
ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ ดังนี4
ประเภทข้อมูล

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)

ระบุข้อมูลใหม่ทีต้องการแก้ไข

คํานําหน้ าชือ
ชือ – นามสกุล
ทีอยู่ในการติ ดต่อ

ทีอยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารเชิ ญประชุม
(Principal address)
เมือมียอดหุ้น ณ วันปิ ด XM

ใช้ทอยู
ี ่ซงแจ้
ึ งเปลียนแปลงใหม่ขา้ งต้น
ระบุทอยู
ี ่* .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
* ซึงเป็ นทีอยูต่ ามหน้าทะเบียนทีได้แจ้งไว้กบั TSD หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน)
จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address

รหัสไปรษณี ย์
โทรศัพท์บ้าน/ ทีทํางาน
โทรศัพท์เคลือนที/ โทรสาร
อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการ
แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์

อืนๆ ……………….……………….
การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมือบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้รบั หนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีทท่ี านฝากหลักทรัพย์
ไว้กบั บริษสั มาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากของท่านโดยตรง
ทีอยู่สาํ หรับการส่งเอกสารควรเป็ นทีอยู่ทสะดวกต่
ี
อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน แต่มใิ ห้ระบุทอยู
ี ่เป็ นตูไ้ ปรษณียต์ ามทีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน4 แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีระบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึน4 และชดใช้ให้แก่บริษทั
ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคําขอฯ

ลงชือ .......................................................................... ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.........................................................................) โทรศัพท์...........................................................
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอํานาจให้บคุ คลอืนดําเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชือในช่องลงชือผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอํานาจ
….

ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้......................................................................................ดําเนินการยืนแบบคําขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ...............................................................ผูม้ อบอํานาจ ลงชือ..........................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(.............................................................)
(………………………..…………….…..) โทรศัพท์...................................................
สําหรับเจ้าหน้าที
วันที…....................................เลขทีรายการ....................................ผูต้ รวจรับ........................

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าที

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
1. แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีกรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลียน คํานําหน้าชือ/ชือRสกุล โปรดแนบ
เอกสารการเปลียน คํานําหน้า, ชือตัว, ชือสกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชือสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคําขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพือขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
(ชือสกุลใหม่ตามทีขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลได้ท ี SET Contact Center 0 2009 9999
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชือGสกุล

เอกสารประกอบการแก้ไขอืน ๆ

บุคคลธรรมดา
G สัญชาติ ไทย

R บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทาง
ไปรษณีย์ โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง และ
หนังสือรับรองสําเนารายการเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชนทีออกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ
ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

R สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
G สัญชาติ อืน

R ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
G สําเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที Notary Public รับรองความถูกต้องของสําเนาหนังสือ
เดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที
Notary Public ด้วย
การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

สําเนาใบต่างด้ าว/สําเนาหนังสือ
เดินทาง ลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดย เจ้ าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
G สัญชาติ ไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึงออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชือรับรองโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน4
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
G สัญชาติ อืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึงออกโดยหน่ วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศซึงนิตบิ ุคคลนัน4 มีภมู ลิ าํ เนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลพร้อมด้วยเงือนไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และทีตัง4
สํานักงานใหญ่ซงออกโดยเจ้
ึ
าหน้าทีของนิตบิ ุคคลนัน4 หรือหน่ วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิตบิ ุคคลนัน4 มีภมู ลิ าํ เนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน4 ซึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของ
เอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังนี4
1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีมีอํานาจในประเทศทีได้จดั ทําเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรอง
ลายมือชือผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสารนัน4 และประทับตราเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานราชการ
นัน4 ด้วย
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีได้จดั ทําเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที
Notary Public หรือหน่วยงานราชการทีมี อํานาจตามข้อ 1. ด้วย
การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

เอกสำรแนบ 5
หนังสือรับรองแหล่ งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซือ้

เอกสำรแนบ 6
รำยชื่อผู้ถือหลักทรั พย์ ท่ ีแสดงเจตนำไม่ ขำยหลักทรั พย์

