ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 027 /2563
22 มิถุนายน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง สรุ ปแบบ 246-2 ประจาวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตามสรุ ปแบบ 246-2 ประจาวันที่ 15 มิ ถุนายน 2563 โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC ได้เข้าซื้ อหุ ้น
ของบริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งเป็ นการได้มาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จานวนหลักทรัพย์ที่
ได้มาคิดเป็ นร้อยละ 10.0156 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 10 ลาดับแรกมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
ก่ อนการเปลีย่ นแปลง
หลังการเปลีย่ นแปลง
(ข้ อมูล ณ 16 มีนาคม 2563)
จานวนหุ้น
ร้ อยละของ
จานวนหุ้น
ร้ อยละของ
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นที่
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทั้งหมด
ทั้งหมด
1. กลุ่มครอบครัวศิลา
นายภาคภูมิ ศิลา
137,499,000
25.00
137,499,000
25.00
นางสาวธิดารัตน์ สี ตภวังค์
125,395,000
22.80
125,395,000
22.80
นายเทพทัย ศิลา
14,108,200
2.57
14,108,200
2.57
นายวรัญญู ศิลา
8,104,900
1.47
8,104,900
1.47
นางวิภา ศิลา
5,000,000
0.91
5,000,000
0.91
นางพรรณี ศิลา
250,000
0.05
250,000
0.05
รวมกลุ่มครอบครัวศิลา
290,357,100
52.79
290,357,100
52.79
2. KAYNE ANDERSON RUDNICK
0.00
55,085,900
10.02
INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
3. กลุ่มเสรี ววิ ฒั นา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรี ววิ ฒั นา
14,000,000
2.55
14,000,000
2.55
นางสาวพิชญ์สินี เสรี ววิ ฒั นา
9,674,100
1.76
9,924,100
1.76
นางวราณี เสรี ววิ ฒั นา
6,700,000
1.22
6,700,000
1.22
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ผู้ถือหุ้น

นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
รวมกลุ่มเสรีววิ ฒ
ั นา
4. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
5. นายประชา ดารงค์สุทธิพงศ์
6. กลุ่มยอดจรัส
นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส
นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส
รวมกลุ่มยอดจรัส
7. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
8. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
9. นายสิ นธุ เวศย์วรุ ตม์
10. นางสาวมาลี กิตติชูโชติ

ก่ อนการเปลีย่ นแปลง
(ข้ อมูล ณ 16 มีนาคม 2563)
จานวนหุ้น
ร้ อยละของ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทั้งหมด
500,000
0.09
30,874,100
5.61
30,172,600
5.49
22,178,700
4.03
3,616,200
1,500,000
900,000
6,016,200
4,000,000
3,572,875
3,506,000
3,300,000

0.66
0.27
0.16
1.09
0.73
0.65
0.64
0.60

หลังการเปลีย่ นแปลง
จานวนหุ้น

500,000
30,874,100
30,172,600
22,178,700

ร้ อยละของ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทั้งหมด
0.09
5.61
5.49
4.03

3,616,200
1,500,000
900,000
6,016,200
4,000,000
3,572,875
3,506,000
3,300,000

0.66
0.27
0.16
1.09
0.73
0.65
0.64
0.60

บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการ
บริ หารงานหรื อนโยบายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

=ลายมือชื่ อ=
(นายวรัญญู ศิลา)
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

