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แบบ 247-3
(สจ. 6/2546)
แบบประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา: 9 มิถนุ ายน 2560
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทาคาเสนอซื ้อ)
2.1 ชื่อ
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“SPI”)
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2293-0030
2.2 ชื่อ
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) (“TF”)
สถานที่ติดต่อ 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์
0-2374-4730
3. เจตนาจะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ: บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (“PB” หรื อ “กิจการ”)
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทาคาเสนอซื ้อ
(  ) จะเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ
(
) จะเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ กจ. 53/2545
ประเภท
จานวนที่
ร้ อยละของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อเมื่อ
เสนอซื ้อ
เทียบกับ
ราคาทีค่ าด
(หุ้น/หน่วย) จานวนหลักทรัพย์ สิทธิออกเสียง
ว่าจะเสนอซื ้อ มูลค่าที่เสนอซื ้อ
ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
ต่อหน่วย
ทังหมดในประเภท/
้
กิจการ
รุ่นนัน้ 1
ประมาณ 18,197
หุ้นสามัญ
310,642,900
310,642,900
69.03
58.58 บาท
ล้ านบาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ
หลักทรัพย์อื่น
(ถ้ ามี)
รวม
69.03
ประมาณ 18,197
ล้ านบาท

1

ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่วา่ ประเภทหรื อรุ่นใด จานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
= จานวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื ้อคืนและยังคงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นเดือนของเดือน
ก่อนเดือนที่มกี ารยื่นประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

-25. หลักทรัพย์ที่ถืออยูก่ ่อนทาคาเสนอซื ้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้ มาในอนาคตตามข้ อตกลงอื่นใด (ข้ อมูล ณ วันที่ยื่นแบบ
ประกาศเจตนา)
5.1 หุ้น
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียงทังหมด
้
ประเภท
ชื่อ
จานวนหุ้น
หุ้น
จาหน่ายได้ แล้ ว
ของกิจการ
2
ทังหมดของกิ
้
จการ
I. ผู้ประกาศเจตนา
1. บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง
จากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน)

หุ้นสามัญ

97,119,600

21.58

21.58

หุ้นสามัญ

42,237,500

9.39

9.39

-

-

-

168,817,500

37.52

37.52

-

-

-

308,174,600

68.48

68.48

II. บุคคลกลุม่ เดียวกับผู้ประกาศเจตนา
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I
และ II
1. บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จากัด (มหาชน) (บุคคลตาม
หุ้นสามัญ
มาตรา 258 ของ SPI)
IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทาให้ บคุ คลตาม I ถึง
III ได้ ห้ นุ เพิ่มขึ ้น

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
(ไม่มี)
6. ชื่อผู้จดั เตรียมคาเสนอซื ้อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ ามี)

บริ ษัท ลิ ้งค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคาเสนอซื ้ออย่างเป็ นทางการ3

16 มิถนุ ายน 2560

9. สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ ข้ อตกลง/ บันทึกความเข้ าใจ ที่ผ้ ปู ระกาศเจตนากระทาขึ ้นก่อนมีการ
ประกาศเจตนาในครัง้ นี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ การทาสัญญา/ ข้ อตกลง/ บันทึกความเข้ าใจดังกล่าว จะเป็ นการทาเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
ในคาเสนอซื ้อหรื อไม่ก็ตาม

2

จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
= จานวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื ้อคืนและยังคงค้ างอยู่ ณ
วันสิ ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนทีม่ ีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
3
ตามข้ อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้ องยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ยนื่ ประกาศเจตนา

-39.1 สัญญาโอนและรับโอนกิจการ ทาขึ ้นระหว่าง บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท เพรซิเดนท์
โฮลดิ ้ง จากัด (“PH”)
9.2 วันที่ทาสัญญา 15 มีนาคม 2560
9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจานวน
กับสิทธิออกเสียง
ประเภท
จานวนหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ที่
ทังหมดของ
้
หลักทรัพย์
หุ้น/หน่วย
จาหน่ายได้ แล้ ว
กิจการ
ทังหมดใน
้
ประเภท/รุ่นนัน้ 4
หุ้นสามัญ บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) จานวน 156,000
0.09
0.09
หุ้น
หุ้นสามัญ บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) จานวน
32.76
32.76
49,037,000 หุ้น
หุ้นสามัญ บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) จานวน 84,450,000
18.77
18.77
หุ้น
หุ้นสามัญ บริ ษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ น้ ท์ จากัด (มหาชน) จานวน
0.98
0.98
2,937,540 หุ้น
หุ้นสามัญ บริ ษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ ฟดู ส์ จากัด จานวน 153,000 หุ้น
51.00
51.00
หุ้นสามัญ บริ ษัท ไทซันฟูดส์ จากัด จานวน 300,000 หุ้น
6.00
6.00
หุ้นสามัญ บริ ษัท ศรี ราชาขนส่ง จากัด จานวน 20,000 หุ้น
20.00
20.00
9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทาสัญญา (ถ้ ามี): บริ ษัท ลิ ้งค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) และ บริ ษัท
หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
9.5 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
1. การโอนกิจการทังหมด
้
PH ตกลงโอนและ SPI ตกลงรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH
ซึง่ ประกอบด้ วยธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (ซึง่ รวมถึงหุ้นใน
กิจการจานวน 84,450,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.77
ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทัง้ หมดของกิจการและคิดเป็ น
สิทธิ ออกเสียงร้ อยละ 18.77 ของจานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จการ) และธุรกิจให้ เช่าระยะยาวยานพาหนะ
และเครื่ องจักรที่ดาเนินการโดย PH รวมถึงค่าความนิยม
ทรั พย์ สิน สิท ธิ และหนี ส้ ินทัง้ หลายของ PH ที่ ใ ช้ ใ นหรื อ
เกี่ยวข้ องกับกิจการทังหมดของ
้
PH ซึง่ มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
2. จานวนค่าตอบแทน
7,920,000,000 บาท ภายใต้ เงื่อนไขว่า PH จะประกาศ
จ่ายเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ PH

4

ดูเชิงอรรถ 1

-4ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันโอนกิ จการไม่เกิ น
จานวน 300,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนจานวนดังกล่าว
อาจจะมีการปรับปรุ งตามสูตรการคานวณที่กาหนดภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนกิจการ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนสาหรับหุ้นสามัญในกิจการมีมูลค่าเท่ากับ
58.58 บาทต่อหุ้น
3. หน้ า ที่ ก ระท าการและงดเว้ น การ (1) ประกอบกิจการทังหมดของ
้
PH ที่ดาเนินการอยู่ใน
ปั จจุบนั ตามลักษณะปกติของธุรกิจอย่างเช่นที่มีการ
กระทาการที่สาคัญของ PH
ด าเนิ น การอยู่ ก่ อ นวัน ที่ ท าสัญ ญาโอนและรั บ โอน
กิจการ
(2) ไม่ เ ข้ าซื อ้ หรื อ ตกลงที่ จ ะเข้ าซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ที่ มี
นัยสาคัญ หรื อเข้ าทาความตกลงหรื อเข้ าผูกพันที่จะทา
ความตกลงเพื่อเข้ าซื ้อทรัพย์สนิ ใด ๆ ที่มีนยั สาคัญ
(3) ไม่จาหน่ายหรื อตกลงที่จะจาหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ที่มี
นัยสาคัญ ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดของทรั พย์สิน
ชนิดนัน้ ๆ
(4) ไม่ ก ระท าการใด ๆ อัน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุก ารณ์ ที่ มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิ น ทรั พ ย์ สิ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ มูลค่ า
กิจการ หรื อโอกาสทางธุรกิจของ PH
4. การเลิกสัญญา
(1) PH ได้ ทาผิดข้ อกาหนดเกี่ยวกับหน้ าที่กระทาการหรื อ
งดเว้ นการกระทาการที่สาคัญ
(2) มีเ หตุการณ์ ใด ๆ เกิ ดขึน้ ซึ่งมี หรื อ น่า จะมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกาไร
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ทรัพย์สิน การดาเนิน
ธุรกิจ มูลค่ากิจการ หรื อโอกาสทางธุรกิจของ PH
(3) PH ได้ ผิดหรื อจะผิดคารับรองที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนและรับโอนกิจการ
9.6 เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
การโอนและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนกิจการจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการเสร็ จสมบูรณ์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นของ PH ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีมติอนุมตั ิการโอนกิจการทังหมดของ
้
PH
ให้ กบั SPI ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดทังหลายภายใต้
้
สญ
ั ญาโอนและรับโอนกิจการ
2. PH และ SPI ได้ รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรื อการผ่อนผันที่ต้องได้ รับจากลูกค้ า คู่ค้า หรื อ
คูส่ ญ
ั ญาที่เป็ นบุคคลภายนอกของ PH สาหรับการโอนสิทธิและหน้ าที่ของ PH ภายใต้ สญ
ั ญากับบุคคล
ดังกล่าวให้ กบั SPI และในกรณีที่สญ
ั ญากับบุคคลดังกล่าวมีการค ้าประกันการชาระหนี ้ ผู้ค ้าประกันได้
เข้ าทาสัญญาค ้าประกันเพื่อให้ SPI เป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ สญ
ั ญาค ้าประกันนับแต่วนั โอนกิจการเป็ น
ต้ นไปแล้ วเสร็ จครบถ้ วน ซึง่ มีข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ SPI ให้ ความเห็นชอบ

-53. PH และ SPI ได้ ร่วมกันจัดทาและยื่นแบบแสดงรายการภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภพ.09 ต่อกรมสรรพากรพื ้นที่ที่
สานักงานของตนตังอยู
้ อ่ ย่างน้ อย 15 วันก่อนวันโอนกิจการ
4. ผู้ถือหุ้นของ SPI ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 46 มีมติอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH
ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดทังหลายภายใต้
้
สญ
ั ญาโอนและรับโอนกิจการ
ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PH ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนกิจการเสร็ จสมบูรณ์
SPI จะมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ภายหลังการ
ได้ ห้ นุ สามัญในกิจการมาจากการรั บโอนกิจการทังหมดของ
้
PH จนมีสดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ ามจุดที่
จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
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