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ข้อมลูแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ครัง้ที่ 1 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก 

1. หน้า 4 ข้อ 1.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการ 

จากเดิม 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรกตามรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุของ PR ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 
2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการได้รับเงินปันผล ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นท่ี SPI ได้มาซึ่ง
หุ้นสามญัของ PR จ านวน 49,037,000 หุ้นในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 

ชื่อ จ านวน (หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้นต่อ

หุ้นทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 53,537,000  35.76  

2. นาย พิพฒั พะเนยีงเวทย์ 24,848,849  16.60  

3. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 8,556,750  5.72  

4. นาย ก าธร ตติยกว ี 5,951,875  3.98  

5. นาย นิติ โอสถานเุคราะห์ 3,658,750  2.44  

6. นาย สงวน ตติยกว ี 3,260,000  2.18  

7. นาย ก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,550,938             1.70  

8. นาย ไกรยง ธนยงพิบลู 2,113,312  1.41  

9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,825,100  1.22  

10. น.ส.ดวงตา ไกรฤกษ์ 1,805,000  1.21  

รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 108,107,574  72.21  

11.  อื่นๆ 41,596,440  27.79  
รวม 149,704,014 100.00  

ทัง้นี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นของ PR ทัง้หมดตามจ านวนที่ SPI เสนอซือ้จะท าให้ SPI 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นของ PR ที่แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ
กิจการ ซึง่มจี านวนหุ้นสามญัของกิจการรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 44,574,437 หุ้น สง่ผลให้จ านวนหุ้นท่ี SPI จะท าค าเสนอ
ซือ้มีจ านวนเทา่กบั 51,592,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.46 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคดิเป็น 
ร้อยละ 34.46 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ โดยหากผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น แสดงเจตนาขายหุ้นของ 
PR ทัง้หมดในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ SPI จะถือหุ้นใน PR ทัง้สิน้ 105,129,577 หุ้น หรือคิด
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เป็นร้อยละ 70.22 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ PR และคิดเป็นร้อยละ 70.22 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของกิจการ 

เพิ่มเติมเป็น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรกตามรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุของ PR ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 
2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการได้รับเงินปันผล ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นท่ี SPI ได้มาซึ่ง
หุ้นสามญัของ PR จ านวน 49,037,000 หุ้นในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 

ชื่อ จ านวน (หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้นต่อ

หุ้นทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 53,537,000  35.76  

2. นาย พิพฒั พะเนยีงเวทย์ 24,848,849  16.60  

3. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 8,556,750  5.72  

4. นาย ก าธร ตติยกว ี 5,951,875  3.98  

5. นาย นิติ โอสถานเุคราะห์ 3,658,750  2.44  

6. นาย สงวน ตติยกว ี 3,260,000  2.18  

7. นาย ก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 2,550,938             1.70  

8. นาย ไกรยง ธนยงพิบลู 2,113,312  1.41  

9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED (1) 1,825,100  1.22  

10. น.ส.ดวงตา ไกรฤกษ์ 1,805,000  1.21  

รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 108,107,574  72.21  

11.  อื่นๆ 41,596,440  27.79  
รวม 149,704,014 100.00  

หมายเหต:ุ เนื่องจากข้อมลูจ ากดั จึงไมส่ามารถเปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 

ทัง้นี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นของ PR ทัง้หมดตามจ านวนที่ SPI เสนอซือ้จะท าให้ SPI 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นของ PR ที่แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ
กิจการ ซึง่มจี านวนหุ้นสามญัของกิจการรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 44,574,437 หุ้น สง่ผลให้จ านวนหุ้นท่ี SPI จะท าค าเสนอ
ซือ้มีจ านวนเทา่กบั 51,592,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.46 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคดิเป็น 
ร้อยละ 34.46 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ โดยหากผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น แสดงเจตนาขายหุ้นของ 
PR ทัง้หมดในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ SPI จะถือหุ้นใน PR ทัง้สิน้ 105,129,577 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 70.22 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ PR และคิดเป็นร้อยละ 70.22 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของกิจการ 
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2. หน้า 5 ข้อ 1.3 รายชื่อคณะกรรมการ 
จากเดิม 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2560  
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จดัการและกรรมการ 

3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการ 

4. น.ส.หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการ 

5. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

6. นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

7. พลโทพิศาล เทพสทิธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. นางสายสนม ประดิษฐดวง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี  ้SPI อาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมี
การเปลีย่นแปลงใดๆ SPI จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

เพิ่มเติมเป็น 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2560  
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพนัธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จดัการและกรรมการ 

3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการ 

4. น.ส.หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการ 

5. น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

6. นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

7. พลโทพิศาล เทพสทิธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. นางสายสนม ประดิษฐดวง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนัผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้SPI อาจจะเปลีย่นแปลงกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ PR เป็นหลกั เช่น แผนการด าเนินงานและแนวทาง
เชิงกลยทุธ์เพื่อการปรับตวัตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค  ความสามารถในการแข่งขนั 
และการเติบโตในอนาคต โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ SPI จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 
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3. หน้า 7 ข้อ 1.4 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ หวัข้อ ผลการด าเนินงาน (งบ
การเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) 
จากเดิม 

ส ารับรอบปี 2560 รายได้รวมมีจ านวน 1,388.1 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายจ านวน 1,359.5 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 จากปีก่อน และรายได้อื่น 28.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 จากปีก่อน ก าไรส าหรับปี 
2559 จ านวน 638.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.5 จากปีก่อน  

ส ารับงวดในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 344.2 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.6 จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน และมีก าไรส าหรับงวด จ านวน 143.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับก าไร
จ านวน 133.8 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน 

เพิ่มเติมเป็น 

ส าหรับรอบปี 2560 รายได้รวมมีจ านวน 1,388.1 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายจ านวน 1,359.5 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 จากปีก่อน และรายได้อื่น 28.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 จากปีก่อน ก าไรส าหรับปี 
2559 จ านวน 638.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.5 จากปีก่อน  

ส าหรับงวดในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 344.2 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.6 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน และมีก าไรส าหรับงวด จ านวน 143.3 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกบัก าไร
จ านวน 133.8 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน 

4.  หน้า 11 ข้อ 1.5 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต หวัข้อ แผนการด าเนินงานภายหลังการ
เข้าครอบง ากิจการ 
จากเดิม 

SPI ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของ PR อยา่งมนียัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้และ
ยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของ PR เช่นเดิม รวมถึงให้การสนบัสนนุการควบบริษัทระหวา่ง 
ระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (“TF”) (“การควบบริษัท”) (Amalgamation) ตาม
ขัน้ตอนและบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนฯ”) ซึง่จะท าให้เกิดบริษัทใหม ่(“บริษัทใหม”่ หรือ “New Co.”) โดยคาดวา่การควบบริษัทจะแล้วเสร็จ
ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ กบั TF ถือเป็นกลยทุธ์ในการสร้างศกัยภาพด้านการ
แขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทฯ และ TF เนื่องจากบริษัทฯ และ TF เป็นบริษัทท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่มีความ
ตอ่เนื่องกนัและมีผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ซึง่จะเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพด้านการบริหารจดัการ และสร้างมลูคา่เพิ่ม
จากการรวมธุรกิจ (Synergy) รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสเติบโตในอนาคต โดยบริษัทใหมจ่ะกลายเป็นบริษัทหลกั 
(Flagship Company) ในเครือสหพฒัน์ที่ประกอบธุรกิจหลกัด้านอาหาร ซึง่รวมถึง อาหารกึง่ส าเร็จรูปภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “มามา่” ทัง้หมดและธุรกิจอื่น ๆ รวมถงึขนมปังกรอบ น า้ผลไม้ ขนมปังและเบเกอร่ี และบรรจุ
ภณัฑ์ เป็นต้น  

อยา่งไรก็ตาม หากมคีวามจ าเป็น SPI อาจปรับเปลีย่นแผนธุรกิจของ PR หรือในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของ PR หรือการเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ SPI 
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อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร โครงสร้าง
ทางการเงิน (รวมถึงการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ด าเนินงานของ PR ) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของ PR และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกบัการด าเนินงานของ PR หรือเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

เพิ่มเติมเป็น 
SPI ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย ซึง่รวมถึงนโยบายการจา่ยเงินปันผล 

แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการด าเนินธุรกิจหลกัของ PR อยา่งมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้และยงัคงมคีวามตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของ PR เช่นเดิม รวมถึงให้การ
สนบัสนนุการควบบริษัทระหวา่ง ระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (“TF”) (“การควบ
บริษัท”) (Amalgamation) ตามขัน้ตอนและบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) ซึง่จะท าให้เกิดบริษัทใหม ่(“บริษัทใหม”่ หรือ “New Co.”) โดยคาดวา่
การควบบริษัทจะแล้วเสร็จในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2560 การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ กบั TF ถือเป็นกลยทุธ์ในการ
สร้างศกัยภาพด้านการแขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทฯ และ TF เนื่องจากบริษัทฯ และ TF เป็นบริษัทท่ีมีลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจที่มคีวามตอ่เนื่องกนัและมีผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ซึง่จะเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพด้านการบริหารจดัการ 
และสร้างมลูคา่เพิ่มจากการรวมธุรกิจ (Synergy) รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสเติบโตในอนาคต โดยบริษัทใหมจ่ะ
กลายเป็นบริษัทหลกั (Flagship Company) ในเครือสหพฒัน์ที่ประกอบธุรกิจหลกัด้านอาหาร ซึง่รวมถงึ อาหารกึ่ง
ส าเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มามา่” ทัง้หมดและธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงขนมปังกรอบ น า้ผลไม้ ขนมปังและเบ
เกอร่ี และบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น  

อยา่งไรก็ตาม หากมคีวามจ าเป็น เช่น การปรับตวัขององค์กรตามการเปลีย่นแปลงของตลาด และความ
ต้องการของผู้บริโภค  SPI อาจปรับเปลีย่นแผนธุรกิจของ PR  เช่น สนิค้าหรือบริการ กลุม่ลกูค า้เป้าหมาย และ
นโยบายการตลาด  หรือในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของ PR หรือการเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ SPI อาจพจิารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ด าเนนิงานของ PR ) 
เพื่อให้มคีวามเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ PR และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่จะ
กระทบกบัการด าเนินงานของ PR หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานและระยะเวลาในการเข้าท าธุรกรรมโดยสังเขปของ SPI, TF และ PR 

การด าเนินงาน ก าหนดการ 

การด าเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทัง้หมด (EBT) 

ก าหนดวนั record date ผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ SPI 30 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ SPI 31 มีนาคม 2560 

ประชมุผู้ ถือหุ้น SPI 25 เมษายน 2560 

SPI รับโอนกิจการและช าระคา่ตอบแทนแก่ PH 8 มิถนุายน 2560 

SPI ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ PR (25 วันท าการ) 21 มิถุนายน 2560 - 26 
กรกฎาคม 2560 

SPI ร่วมกับ TF ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ PB (25 วันท าการ) 21 มิถุนายน 2560 - 26 
กรกฎาคม 2560 

การด าเนินการเกี่ยวกับการควบบริษัทของ TF และ PR 

ก าหนดวนั record date ผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ PR 29 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ PR 30 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนั record date ผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ TF 30 มีนาคม 2560 

ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TF 31 มีนาคม 2560 

ประชมุผู้ ถือหุ้น TF และ PR 25 เมษายน 2560 

การรับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้น TF และ PR ที่คัดค้านการควบบริษัท  
(14 วัน)(1) 

26 เมษายน – 9 
พฤษภาคม 2560 

ระยะเวลาเจ้าหนีค้ดัค้านการควบบริษัท (2 เดือน) พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2560 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท TF และ PR เพื่อเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม คาดวา่จะเป็นช่วง 
เดือนสงิหาคม 2560 

ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม (เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถึง ช่ือบริษัทใหม่ ทนุของบริษัท
ใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วตัถุประสงค์ หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคับ 
กรรมการ และผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม ่เป็นต้น) 

คาดวา่จะเป็นช่วง 
เดือนตลุาคม 2560 

การควบบริษัทแล้วเสร็จ จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ และบริษัทใหม่เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

คาดวา่จะเป็นช่วง 
เดือนตลุาคม 2560 

หมายเหต ุ
(1) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์เป็นผู้ รับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านของทัง้ PR และ TF ในราคาที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้

สดุท้ายก่อนวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท ซึง่ได้แก่วนัที่ 24 เมษายน 2560 หรือที่ราคา 211 บาทตอ่หุ้น  ส าหรับหุ้น TF และที่
ราคา 61.25 บาทตอ่หุ้น ส าหรับหุ้น PR 
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โครงสร้างการถอืหุ้นในแต่ละกระบวนการของธุรกรรมการปรับโครงสร้าง 

 
ภายหลงัการควบรวมบริษัท และการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ TF ตามอตัราสว่นการแลกหุ้น 
(Swap Ratio) ดงันี ้

1 หุ้นเดิมใน PR ตอ่ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม ่

1 หุ้นเดิมใน TF ตอ่ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม ่

บริษัทใหม่จะมีผู้ ถือหุ้นสูงสดุ 10 อันดับแรก ตามรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ PR และ TF ณ วนัที่12 
พฤษภาคม 2560 ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นที่ SPI ได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ PR จ านวน 49,037,000 หุ้น และหุ้น
สามญัของ TF จ านวน 156,000 หุ้ น บนสมมติฐานที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นของ PR ตอบรับค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้เป็น
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นทกุรายซึง่ไมใ่ช่ผู้ท าค าเสนอซือ้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของกิจการทัง้หมด 
(2) กรณี TF รับซือ้หุ้นสามญัใน PB เป็นสดัสว่นคร่ึงหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมด
(3) กรณีผู้ ถือหุ้นทกุรายไมต่อบรับค าเสนอซือ้
(4) กรณีผู้ ถือหุ้นทกุราย ยกเว้น PR ตอบรับค าเสนอซือ้

ก่อนการท าธุรกรรมทัง้หมด 

9.39% 1.21%

37.52%

  . 4%
  . 6%  . 8%

PB PR

SPI

TF

PH โอนกิจการทัง้หมด (EBT) ให้แก่ SPI

การเสนอซือ้หลักทรัพย์ PR และ PB

2

3

43.90%(1) (2)-62.66%( )(2)  . 8%-56.10% (1)(2)

PB

SPI

New Co.

นักลงทุน

24.68%( )-37.04%(1) 62.96%(1)-75.32%( )

9.39% 1.21%

37.52%

21.96%
3.01%2.82%

18.77% 32.76%

PB PR

0.09%

TF

PH
(Private Company)

SPI

9.39%-43.90(1)

0.00%(1) - 37.52%

  . 4%
  . 6%-   .  %(1)  . 8%-56.10% (1)(2)

PB PR

SPI

TF

การควบกิจการระหว่าง TF และ PR4

TF           PR                                                        
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ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 

1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 81,378,301 24.68 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 53,470,044 16.22 

3. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 23,514,145 7.13 

4. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 21,899,262 6.64 

5. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 7,602,387 2.31 

6. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 6,431,151 1.95 

7. นายก าธร ตติยกว ี 6,292,527 1.91 

8. นายสงวน ตติยกว ี 6,024,103 1.83 

9. บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 5,521,076 1.67 

10. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 5,415,628 1.64 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 217,548,624 65.98 

ทีม่า : เอกสารเปิดเผยของบริษัท 
หมายเหตุ: (1)  โปรดอ้างอิงรายละเอียดผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท ยูนี เ ซ็นทรัล จ ากัด และ บริษัท ยู นี เวอร์สบิวตี้  จ ากัด  ได้ตามรายละเอียดผู้ ถือหุ้นในข้อมูลแก้ ไข 
เพ่ิมเติมข้อ 1 และเนื่องจากบริษัท สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) 
และ NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สามารถอ้างอิงรายละเอียด
ผู้ถือหุ้นได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท NISSIN 
(www.nissin.com) 

(2) ท าการปัดเศษหุ้น TF และ PR แยกกนั ในการค านวณจ านวนหุ้นของบริษัทใหม่ 
(3) เนือ่งจากข้อมูลจ ากดั การค านวณหุ้นของบริษัทใหม่ทีถื่อโดย SPI จะไม่ค านึงถึงผลกระทบจากการปัดเศษ ซ่ึงอาจจะท า

ให้จ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน หรือลดลง 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศการเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลา
ในการเข้าท าธุรกรรมที่เก่ียวข้อง ของ SPI TF และ PR ที่ได้เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัที่ 23 มีนาคม 2560 
ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  

5. หน้า 12 ข้อ 3 ความสัมพนัธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ท าค าเสนอซือ้ทัง้ในฐานะ
ส่วนตัว ในฐานะกรรมการของกิจการ หรือในฐานะตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึ่งรวมถงึการถอืหุ้นของ
กรรมการของกิจการในนิติบุคคลผู้ท าค าเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มหีรือจะมีระหว่างกนั
ในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) 

  

http://www.set.or.th/
http://www.nissin.com/
http://www.set.or.th/
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จากเดิม 

3.1 ความสัมพันธ์ของกรรมการของกิจการกับผู้ท าค าเสนอซือ้  

- ไมม่ี – 

3.2 การถอืหุ้นของกรรมการของกิจการในนิติบุคคลผู้ท าค าเสนอซือ้ 

ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายเพชร พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ PR ถือหุ้นใน SPI เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
15,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ SPI และคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของ SPI  

นอกจากนี ้นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของ PR มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SPI เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 8,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002  ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ  SPI และคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของ
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ SPI 

3.3 การด าเนินธุรกิจร่วมกันหรือระหว่างกัน 

ในปี 2559 PR ไม่มีรายการระหว่างกนัที่มีนยัส าคญักบัผู้ค าเสนอซือ้ ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2560 SPI ได้รับโอน
กิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั (“PH”) ซึง่ประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและ
ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึง่ PR ได้มีสญัญาเช่าระยะยาวกบั PH จ านวน 3 สญัญา รวมเป็นมลูค่าประมาณ 
3.1 ล้านบาท  ณ วนัที่ 8 มิถนุายน 2560 PH โอนกิจการทัง้หมดให้แก่ SPI สง่ผลให้คู่สญัญาของ PR ในสญัญาเช่าระยะ
ยาวข้างต้น เปลีย่นจาก PH เป็น SPI 

โดยปัจจุบนั PR มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านกังาน ก.ล.ต.เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่าง
กนัของ PR กบั บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3.4 การมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 

 นอกจากหนงัสอืแสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ กรรมการของ PR ไมม่ีความสมัพนัธ์ สญัญา และ/หรือข้อตกลงใด ๆ 
กบั SPI   

เพิ่มเติมเป็น 
 

3.1 ความสัมพันธ์ของกรรมการของกจิการกับผู้ท าค าเสนอซือ้ ทัง้ในฐานะส่วนตัว ในฐานะกรรมการของ
กิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

- ไมม่ี – 
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3.2 การถอืหุ้นของกรรมการของกิจการในนิติบุคคลผู้ท าค าเสนอซือ้ 

ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายเพชร พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ PR ถือหุ้นใน SPI เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
15,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ SPI และคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของ SPI  

นอกจากนี ้นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของ PR มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SPI เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 8,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002  ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ  SPI และคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของ
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ SPI 

ทัง้นี ้บคุคลตามมาตรา 258 ของกรรมการของกิจการไม่มีการถือหุ้นในนิติบคุคลผู้ท าค าเสนอซือ้ และกรรมการของ
กิจการไมม่ีบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ในการถือหุ้นในนิติบคุคลผู้ท าค าเสนอซือ้ 

3.3 การด าเนินธุรกิจร่วมกันหรือระหว่างกัน 

ในปี 2559 PR ไม่มีรายการระหว่างกนัที่มีนยัส าคญักบัผู้ค าเสนอซือ้ ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2560 SPI ได้รับโอน
กิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั (“PH”) ซึง่ประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและ
ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึง่ PR ได้มีสญัญาเช่าระยะยาวกบั PH จ านวน 3 สญัญา รวมเป็นมลูค่าประมาณ 
3.1 ล้านบาท  ณ วนัที่ 8 มิถนุายน 2560 PH โอนกิจการทัง้หมดให้แก่ SPI สง่ผลให้คู่สญัญาของ PR ในสญัญาเช่าระยะ
ยาวข้างต้น เปลีย่นจาก PH เป็น SPI 

โดยปัจจุบนั PR มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านกังาน ก.ล.ต.เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่าง
กนัของ PR กบั บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3.4 การมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 

 นอกจากหนงัสอืแสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ กรรมการของ PR ไมม่ีความสมัพนัธ์ สญัญา และ/หรือข้อตกลงใด ๆ 
กบั SPI   

6. หน้า 14 ข้อ 4.1 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธค าเสนอซือ้ (2.) การ
ด าเนินการในการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ TF 

จากเดิม 
SPI ยงัคงมีความตัง้ใจให้การสนบัสนนุการควบบริษัท ซึง่บริษัทใหมจ่ะกลายเป็นบริษัทหลกั (Flagship 

Company) ในเครือสหพฒัน์ที่ประกอบธุรกิจด้านอาหาร โดยคาดว่าจะสง่ผลดีต่อทัง้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาวตามที่บริษัทฯ ได้ชีแ้จงในหนงัสือสารสนเทศเก่ียวกบัการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ TF ไปก่อน
หน้านี ้

เพิ่มเติมเป็น 
SPI ยงัคงมีความตัง้ใจให้การสนบัสนนุการควบบริษัท ซึง่บริษัทใหมจ่ะกลายเป็นบริษัทหลกั (Flagship 

Company) ในเครือสหพฒัน์ที่ประกอบธุรกิจด้านอาหาร โดยคาดว่าจะสง่ผลดีต่อทัง้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นใน
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ระยะยาวตามที่บริษัทฯ ได้ชีแ้จงในหนงัสือสารสนเทศเก่ียวกบัการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ TF ไปก่อน
หน้านี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทใหม่ภายหลงัการควบรวมบริษัทจะมีความ
คล้ายคลงึกับโครงสร้างการจดัการของ TF ในปัจจุบนั เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทใหม่จะมาจาก TF 
เป็นหลกั บริษัทฯ คาดวา่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทใหม่จะเป็นไปตามโครงสร้างคณะกรรมการของ TF 
ในปัจจุบัน ซึ่งกรรมการของ TF ส่วนหนึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ PR เช่นกัน บริษัทฯ คาดว่า
คณะกรรมการของบริษัทใหม่จะประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ 10 ท่าน และ
กรรมการอิสระ 5 ทา่น ซึง่รายช่ือกรรมการของบริษัทใหม ่10 ทา่นจะมีรายละเอียดดงันี ้

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ คาดว่าจะเป็น 

(ไม่รวมกรรมการอิสระ) 

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 

2. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 

3. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 

4. นายสชุยั รัตนเจียเจริญ 

5. นายพจน์ พะเนยีงเวทย์ 

6. นายก าธร ตติยกว ี

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 

8. นายบญุชยั โชควฒันา 

9. นายเวทิต โชควฒันา 

10. น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่จะมีอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 

ของก าไรสทุธิ ซึง่คล้ายคลงึกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ TF อยา่งไรก็ตาม รายละเอียดของบริษัทใหม่ ซึ่ง
รวมถึง โครงสร้างการจัดการ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวมาข้างต้น 
ขึน้อยู่กับการตัดสินใจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TF และ PR ซึ่งการประชุมจะจัดขึน้ในช่วง
กลางเดือนสงิหาคม 2560 และจะแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และจะน าเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมของ TF และ PR ที่จะจดัขึน้ในช่วงเดือนตลุาคม 2560 อนมุตัิตอ่ไป 

7. หน้า 15 ข้อ 4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผู้เสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ 
รวมทัง้ความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดงักล่าว  

จากเดิม 

สถานภาพของกิจการ 
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SPI ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ เว้นแต่
กรณีทีS่PI มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบั
ในขณะนัน้ รวมถึงให้การสนบัสนนุการควบบริษัทระหว่าง PR กบับริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
(Amalgamation) ตามขัน้ตอนและบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่จะท าให้เกิดบริษัทใหม ่โดยคาดวา่การควบบริษัทจะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

 ณะ   ม     ง PR มี   ม  ็     
เนื่องจาก PR ยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป PR และผู้ ถือหุ้นของ PR 

จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการท า
ค าเสนอซือ้ คณุสมบตัิในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการกระจายการถือ
หุ้นให้ผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยของ PR อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งผลกระทบดงักลา่วขึน้อยู่กบัจ านวนผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยที่ตอบรับค าเสนอซือ้ ทัง้นี ้คณุสมบตัิในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด
ไว้ว่า PR จะต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุ้นรวมกนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 ของทนุ
ช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯกบั TF จะด าเนินการตอ่ไป โดยไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก 
SPI ให้การสนบัสนนุการควบบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บริษัทใหม่เป็นบริษัทหลกัของเครือสหพฒัน์ในการ
ด าเนินธุรกิจด้านอาหาร และเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางธรุกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต 

นโยบายและแผนการบริหารจดัการ 
 SPI ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือ

การด าเนินธุรกิจหลกัของ PR อย่างมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค า
เสนอซือ้และยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของ PR เช่นเดิม  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น SPI อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PR หรือในกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของ  PR หรือการเปลี่ยนแปลงที่
จ าเป็นอื่นๆ SPI อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร 
บคุลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของ PR) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบั
การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ PR และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกบัการด าเนินงาน
ของ PR หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

ในกรณีที่ SPI จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยัส าคญั ที่แตกต่างจากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้  
SPI จะด าเนินการให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ  PR และ
ได้รับการอนุมตัิอื่นๆที่จ าเป็น เพื่อไปเป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

 ณะ   ม     ง PR มี   ม  ็     
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ SPI ไม่มีแผนที่จะ

เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจหรือการจดัการ อยา่งมีนยัส าคญั ท าให้การบริหารงานของ PR ยงั
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สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ คณะกรรมการมีความเห็นว่า PR จะไม่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย แผนการบริหาร นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

การท ารายการระหวา่งกนั 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ SPI และบคุคลตามมาตรา 

258 ของ SPI ภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่
มีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึง่นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของ PR อย่างไรก็ดี นโยบายการ
ท ารายการระหวา่งกนัอาจมีการเปลีย่นแปลงได้หาก PR ไมด่ ารงสถานะการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้SPI จะมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แนใ่จวา่การท ารายการระหวา่งกนัทัง้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคตจะเป็นการท ารายการที่มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Transaction) และในการท ารายการระหวา่ง PR กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้นจะไม่
มีรายการใดที่มีเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกนัต่างๆได้ท าขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 

 ณะ   ม     ง PR มี   ม  ็     
ปัจจุบนั PR มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตาม

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การท ารายการระหว่างกนัของ PR กบั บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้
ปัจจบุนั PR ไมม่ีบริษัทยอ่ย 

เพิ่มเติมเป็น 

สถานภาพของกิจการ 
SPI ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ เว้นแต่
กรณีทีS่PI มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบั
ในขณะนัน้ รวมถึงให้การสนบัสนนุการควบบริษัทระหว่าง PR กบับริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
(Amalgamation) ตามขัน้ตอนและบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่จะท าให้เกิดบริษัทใหม ่โดยคาดวา่การควบบริษัทจะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

 ณะ   ม     ง PR มี   ม  ็     
เนื่องจาก PR ยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป PR และผู้ ถือหุ้นของ PR 

จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการท า
ค าเสนอซือ้ คณุสมบตัิในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการกระจายการถือ
หุ้นให้ผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยของ PR อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งผลกระทบดงักลา่วขึน้อยู่กบัจ านวนผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยที่ตอบรับค าเสนอซือ้ ทัง้นี ้คณุสมบตัิในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด
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ไว้ว่า PR จะต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุ้นรวมกนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 ของทนุ
ช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯกบั TF จะด าเนินการตอ่ไป โดยไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก 
SPI ให้การสนบัสนนุการควบบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บริษัทใหม่เป็นบริษัทหลกัของเครือสหพฒัน์ในการ
ด าเนินธุรกิจด้านอาหาร และเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางธรุกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต 

นโยบายและแผนการบริหารจดัการ 
 SPI ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย  ซึ่งรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผล แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการด าเนินธุรกิจหลกัของ PR อย่างมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้และยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของ PR เช่นเดิม  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น เช่น การปรับตวัขององค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ
ความต้องการของผู้บริโภค SPI อาจปรับเปลีย่นแผนธุรกิจของ PR เช่น สินค้าหรือบริการ  กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
และนโยบายการตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะ
ทางธุรกิจของ PR หรือการเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ SPI อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ด าเนินงานของ 
PR) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ PR และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ 
ที่จะกระทบกบัการด าเนินงานของ PR หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

ในกรณีที่ SPI จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยัส าคญั ที่แตกต่างจากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้  
SPI จะด าเนินการให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ  PR และ
ได้รับการอนุมตัิอื่นๆที่จ าเป็น เพื่อไปเป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

 ณะ   ม     ง PR มี   ม  ็     
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ SPI ไม่มีแผนที่จะ

เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจหรือการจดัการ ซึ่งรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล แผนการ
ประกอบธุรกิจ และ/หรือ การประกอบธุรกิจหลกัของ PR อย่างมีนยัส าคญั ท าให้การบริหารงานของ PR ยงั
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ อีกทัง้ คณะกรรมการของ PR ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนนโยบาย
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการจัดการต่างๆ ของ PR หลงัจากการการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ดงันัน้ 
คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่ PR จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบาย แผนการบริหาร นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 

การท ารายการระหวา่งกนั 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

ที่ผา่นมากิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านกังานก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการ
ระหว่างกันของกิจการ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดย
รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมาของผู้ท าค าเสนอซือ้ที่มีตอ่กิจการ มีรายละเอียดดงันี ้
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะของ
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดสาม
เดือนสิน้สุดวันที่ 

31 มีนาคม 

รายละเอียด
และความ

สมเหตุสมผล
ของรายการ 2559 2560 

PR A, E, F รายได้เงินปันผลรับ 9,180,000 - เงินปันผลตอ่

หุ้นจ านวน

ปกติตามที่ PR 

ประกาศจ่าย 

รายได้คา่สมัมนา 

 

- 

 

1,000 

 

ด าเนินการ

ตามธุรกิจปกติ

ทางการค้า 

โดยมีเง่ือนไข

การค้า

โดยทัว่ไป 

 

หมายเหต ุ: ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกนั               B: บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 
C: บริษัทค า้ประกนั                                        D: บริษัทให้กู้ยืม 
E: บริษัทมีรายการซือ้ขายระหวา่งกนั                      F: ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ SPI และบคุคลตามมาตรา 
258 ของ SPI ภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่
มีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึง่นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของ PR อย่างไรก็ดี นโยบายการ
ท ารายการระหวา่งกนัอาจมีการเปลีย่นแปลงได้หาก PR ไมด่ ารงสถานะการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้SPI จะมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แนใ่จวา่การท ารายการระหวา่งกนัทัง้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคตจะเป็นการท ารายการที่มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Transaction) และในการท ารายการระหวา่ง PR กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้นจะไม่
มีรายการใดที่มีเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกนัต่างๆได้ท าขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 

 ณะ   ม     ง PR มี   ม  ็     
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ปัจจุบนั PR มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การท ารายการระหว่างกนัของ PR กบั บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้
ปัจจบุนั PR ไมม่ีบริษัทยอ่ย 

8. หน้า 16 ข้อ 5 ความเหน็ของที่ปรึกษาของผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงนิที่
ส านักงานให้ความเหน็ชอบ 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1) 
  





 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
เอกสารแก้ไขรายงานความเหน็ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ               

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 1 

เอกสารแก้ไขรายงานความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท  
เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก 

1. หน้า 3 เพิ่มเติมส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบตัิงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงนิอสิระ  

จากเดิม 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานวา่ข้อมลู เอกสาร และร่างเอกสารที่ได้รับ ตลอดจนการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นความจริง โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศึกษาข้อมลูดงักลา่วด้วยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้
ประกอบวิชาชีพพึงกระท า นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถือว่าสญัญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบงัคบัใช้
และมีผลผกูพนัทางกฎหมาย โดยปราศจากข้อมลูหรือเหตกุารณ์หรือเง่ือนไขใดๆ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมูลดงักลา่วขาดความถกูต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัอนัจะมีผลกระทบตอ่ความสมบรูณ์ในเนือ้หาของข้อมลูแตล่ะรายการท่ีได้รับอยา่งมีนยัส าคญั 

เพิ่มเติมเป็น 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานวา่ข้อมลู เอกสาร และร่างเอกสารที่ได้รับ ตลอดจนการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นความจริง โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศึกษาและวิเคราะห์ รวมทัง้การท า Due Diligence ข้อมูลดงักล่าวด้วยความ
รอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระท า นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระถือว่า
สญัญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบงัคบัใช้และมีผลผูกพนัทางกฎหมาย โดยปราศจากข้อมูลหรือเหตกุารณ์หรือ
เง่ือนไขใดๆ ที่อาจสง่ผลกระทบต่อการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตอุนัควร
สงสยัวา่ข้อมลูดงักลา่วขาดความถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัอนัจะมีผลกระทบตอ่ความสมบรูณ์ในเนือ้หาของข้อมลูแต่
ละรายการท่ีได้รับอยา่งมีนยัส าคญั 
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หน้า 2 

2. หน้า 4 เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 ลักษณะรายการ 

จากเดิม 

แผนภาพท่ี 3-1: โครงสร้างการถือหุ้นก่อน SPI รับโอนกิจการทัง้หมดของ PH 

  
แผนภาพท่ี 3-2: โครงสร้างการถือหุ้นหลัง SPI รับโอนกิจการทัง้หมดของ PH 

 

SPI มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัทฯ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลงัการได้หุ้นสามญั
ในบริษัทฯ มาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH จนมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี 
ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2554 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ทัง้นี ้การท่ี SPI ได้มาซึง่หุ้นจ านวนดงักลา่วใน PR ยงัสง่ผลให้ 
PR กลายเป็นบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ”) ของ SPI ด้วยในวนัเดียวกนันัน้ SPI จึงท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของกิจการ (“ค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์”) จ านวนเทา่กบั 51,592,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.46 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ 
และคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 53.15 บาท (“ราคาเสนอซือ้หุ้นสามญั”) ซึง่
เป็นราคาสงูสดุที่ SPI ได้หุ้นสามญัในบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัที่ SPI ยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554  
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เพิ่มเติมเป็น 

แผนภาพท่ี 3-1: โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลัง SPI รับโอนกจิการทัง้หมดของ PH 

 
 
แผนภาพท่ี 3-2: โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการควบบริษัท SPI รับโอนกิจการทัง้หมดของ PH 

 
หมายเหต:ุ (1) กรณีผู้ถือหุ้นทกุรายซึง่ไม่ใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของกิจการทัง้หมด 

(2) กรณี TF รับซือ้หุ้นสามญัใน PB เป็นสดัสว่นคร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมด 
(3) กรณีผู้ถือหุ้นทกุรายไม่ตอบรับค าเสนอซือ้ 
(4) กรณีผู้ถือหุ้นทกุราย ยกเว้น PR ตอบรับค าเสนอซือ้ 

 
SPI มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัทฯ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลงัการได้หุ้นสามญั

ในบริษัทฯ มาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH จนมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี 
ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2554 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ซึ่งปัจจุบนั SPI ได้ท าตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาโอน
และรับโอนกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ วนัที่ 8 มิถนุายน 2560 SPI ได้ท าการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH แล้วเสร็จ 
ทัง้นี ้การที่ SPI ได้มาซึ่งหุ้นจ านวนดงักลา่วใน PR ยงัสง่ผลให้ PR กลายเป็นบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ”) ของ SPI ด้วยในวนัเดียวกนั
นัน้ SPI จึงท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของกิจการ (“ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์”) จ านวนเท่ากบั 51,592,577 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 34.46 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจการ ในราคาหุ้นละ 53.15 บาท (“ราคาเสนอซือ้หุ้นสามญั”) ซึ่งเป็นราคาสงูสดุที่ SPI ได้หุ้นสามญัในบริษัทฯ มาใน
ระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัที่ SPI ยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 

 
3. หน้า 7 เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1.9 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

จากเดิม 

• จ านวนเงินทุนที่ SPI คาดว่าจะต้องใช้ส าหรับการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมดของบริษัทฯ  ตามค า
เสนอซือ้ หลงัหกัจ านวนที่มีผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้จะมีจ านวนเท่ากบั 2,742,145,468 บาท 
ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ PR จ านวน 51,592,577 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของหุ้นที่
ออกและช าระแล้วของ PR และคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอ
ซือ้หุ้นสามญัหุ้นละ 53.15 บาท 

• SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PR มีแหล่งเงินทุนเป็นวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 9,266,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุ จ านวนเงินที่ต้องใช้ใน
การเสนอซือ้ทัง้หมดก่อนหกัจ านวนหุ้นสามญัที่มีผู้แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

• ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาข้อมลูแหลง่เงินทุน
ทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึ่งได้แก่ วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PR ผู้ จัดเตรียมค าเสนอซือ้มีความเห็นว่า ผู้ท าค าเสนอซือ้มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้

• นอกจากหน้าที่ของ SPI ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ PR ในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีแ้ล้ว 
เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH ตามที่กลา่วข้างต้น จะท าให้ SPI ได้มาซึง่หุ้นสามญัใน PB จนมี
สัดส่วนการถือหุ้ นใน PB ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่าน PR ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ ของ SPI ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender 
Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 ดังนัน้ SPI จึงมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของ PB ด้วยเช่นกนั โดยบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“TF”) ได้เข้าร่วมกบั SPI ใน
การท าค าเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซือ้หุ้ นสามัญใน PB เป็นสดัส่วน
คร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมดในการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่ว โดยเงินทนุที่ SPI ใน
ฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดต้องใช้ส าหรับการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมด
ของ PB ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุราย (ที่ไม่ใช่ SPI และ TF) แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นของ PB เป็นจ านวนทัง้สิน้
เท่ากับ 18,197,461,082 บาท ซึ่งในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PB นี ้SPI มีแหล่งเงินทุนจ านวน 
31,087,000,000 บาท ซึง่ครอบคลมุจ านวนเงินท่ีต้องใช้ในการเสนอซือ้ทัง้หมดก่อนหกัจ านวนหุ้นสามญัที่มี
ผู้แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ของ PB ดงันี ้ 
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1. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จ านวน 3,000,000,000 
บาท  

2. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน (จ านวน 14,044,000,000 บาท  
3. วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน (จ านวน 14,043,000,000 บาท 

 
เพิ่มเติมเป็น 

• จ านวนเงินทุนที่ SPI คาดว่าจะต้องใช้ส าหรับการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมดของบริษัทฯ  ตามค า
เสนอซือ้ หลงัหกัจ านวนที่มีผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้จะมีจ านวนเท่ากบั 2,742,145,468 บาท 
ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ PR จ านวน 51,592,577 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของหุ้นที่
ออกและช าระแล้วของ PR และคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอ
ซือ้หุ้นสามญัหุ้นละ 53.15 บาท 

กรณี จ านวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกับ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด 
เงนิทุน (บาท) 

ผู้ ถือหุ้นทกุรายซึง่ไมใ่ช่ผู้ท าค าเสนอ
ซือ้ แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ
กิจการทัง้หมด 

96,167,014 64.24 5,111,276,794 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ท่ีแสดงเจตนาไม่ขาย
หลกัทรัพย์ 

44,574,437 29.78 2,369,131,327 

จ านวนหลงัหกัจ านวนท่ีมีผู้แสดง
เจตนาไม่ขายหลกัทรัพย์ครัง้นี ้

51,592,577 34.46 2,742,145,468 

• SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PR มีแหล่งเงินทุนเป็นวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 9,266,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุ จ านวนเงินที่ต้องใช้ใน
การเสนอซือ้ทัง้หมดก่อนหกัจ านวนหุ้นสามญัที่มีผู้แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

• ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาข้อมลูแหลง่เงินทุน
ทัง้หมดของผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึ่งได้แก่ วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และเง่ือนไข
ของวงเงินสนิเช่ือดงักลา่ว ซึง่เป็นเง่ือนไขตามปกติ เช่น ระยะเวลาการเบิกใช้วงเงิน ก าหนดการใช้วงเงิน และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง โดยวงเงินสินเช่ือดงักลา่วไม่มีเง่ือนไขใดที่เก่ียวข้องกบัการมีหลกัประกนั ผู้ท าค า
เสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้มีความมัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินการตามเง่ือนไขตา่งๆ ได้ ส าหรับการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PR ดงันัน้ ผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้จึงมีความเห็นว่าผู้ท าค าเสนอซือ้มีแหลง่
เงินทนุเพียงพอส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้

• นอกจากหน้าที่ของ SPI ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ PR ในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีแ้ล้ว 
เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH ตามที่กลา่วข้างต้น จะท าให้ SPI ได้มาซึง่หุ้นสามญัใน PB จนมี
สัดส่วนการถือหุ้ นใน PB ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่าน PR ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ ของ SPI ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender 
Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 ดังนัน้ SPI จึงมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
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ทัง้หมดของ PB ด้วยเช่นกนั โดยบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“TF”) ได้เข้าร่วมกบั SPI ใน
การท าค าเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซือ้หุ้ นสามัญใน PB เป็นสดัส่วน
คร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมดในการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่ว โดยเงินทนุที่ SPI ใน
ฐานะผู้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดต้องใช้ส าหรับการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมด
ของ PB ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุราย (ที่ไม่ใช่ SPI และ TF) แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นของ PB เป็นจ านวนทัง้สิน้
เท่ากับ 18,197,461,082 บาท ซึ่งในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ PB นี ้SPI มีแหล่งเงินทุนจ านวน 
31,087,000,000 บาท ซึง่ครอบคลมุจ านวนเงินท่ีต้องใช้ในการเสนอซือ้ทัง้หมดก่อนหกัจ านวนหุ้นสามญัที่มี
ผู้แสดงเจตนาไมข่ายหลกัทรัพย์ของ PB ดงันี ้ 

• วงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพฯ จ านวน 3,000,000,000 
บาท  

• วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,044,000,000 บาท  

• วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 14,043,000,000 บาท 

ตารางแสดงการให้วงเงนิสินเชื่อของธนาคารผู้ให้วงเงนิสินเชื่อแก่ SPI ส าหรับการท าค าเสนอซือ้ 
ธนาคารผู้ให้วงเงนิสินเช่ือ จ านวน (บาท) 

1. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ สาขา กรุงเทพฯ 3,000,000,000 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 14,044,000,000 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 14,043,000,000 

รวม  31,087,000,000 

 
4. หน้า 12 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.4 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

จากเดิม 

ตารางท่ี 4-3: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPI 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51% 

2 บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 49,241,856 9.97% 
3 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  38,159,873 7.72% 
4 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 4.09% 
5 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09% 

6 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 18,835,100 3.81% 
7 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.57% 
8 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,546,216 3.35% 
9 บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78% 

10 นาย สาคร สขุศรีวงศ์ 10,168,200 2.06% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น)  207,738,913  42.05% 

  รวม 494,034,300 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
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เพิ่มเติมเป็น 

ตารางท่ี 4-3: รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPI  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51% 
2 บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)1 49,241,856 9.97% 

3 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  38,159,873 7.72% 
4 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 4.09% 
5 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09% 
6 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 18,835,100 3.81% 

7 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.57% 
8 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,546,216 3.35% 
9 บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78% 

10 LION CORPORATION2 10,000,000 2.02% 

11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 207,907,113 42.08% 
 รวม 494,034,300 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
1. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั  (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถอ้างอิงรายละเอียดผู้ถือหุ้นได้

ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 
2. LION CORPORATION เป็นบริษัทจดทะเบยีนอยู่ใน Tokyo Stock Exchange ประเทศญ่ีปุ่ น 

ตารางท่ี 4-3.1: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท โชควัฒนา จ ากัด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั  890,000  12.71% 

2 นาย ณรงค ์โชควฒันา  885,000  12.64% 
3 นาย บญุปกรณ์ โชควฒันา 875,000  12.50% 
4 นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 485,000  6.93% 
5 นาง กิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร 400,000  5.71% 
6 บริษัท สหสนิ จ ากดั 400,000  5.71% 

7 นาย ชยัลดล โชควฒันา 295,000  4.21% 
8 นาง ชยัลดา ตนัตเิวชกลุ 295,000  4.21% 
9 นาย บญุชยั โชควฒันา 295,000  4.21% 

10 นาย ฐิตภิมูิ โชควฒันา 200,000  2.86% 

11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 1,980,000  28.29% 
 รวม 7,000,000  100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.2: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท สายพณิวัฒนา จ ากัด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย ณรงค ์โชควฒันา 200,000 14.29% 
2 นาย บญุปกรณ์ โชควฒันา 200,000 14.29% 

3 นาง กิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร 100,000 7.14% 
4 บริษัท สหสนิ จ ากดั 100,000 7.14% 
5 นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 100,000 7.14% 
6 นาย ชยัลดล โชควฒันา 70,000 5.00% 

7 นาง ชยัลดา ตนัตเิวชกลุ 70,000 5.00% 
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ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 
8 นาย บญุชยั โชควฒันา 60,000 4.29% 
9 นาย ฐิตภิมูิ โชควฒันา 40,000 2.86% 

10 น.ส. ทวิาลกัษณ์ โชควฒันา 40,000 2.86% 

11 นางสาว ธนินธร โชควฒันา 40,000 2.86% 
12 นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 40,000 2.86% 
13 นาง ธีรดา อ าพนัวงษ์ 40,000 2.86% 
14 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 40,000 2.86% 

15 นาย บณุย์เอก โชควฒันา 40,000 2.86% 
16 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 40,000 2.86% 
17 นาง ประวรา เอครพานิช 40,000 2.86% 
18 นาย พิศณ ุโชควฒันา 40,000 2.86% 

19 นาย พีรนาถ โชควฒันา 40,000 2.86% 
20 นาย เวทติ โชควฒันา 40,000 2.86% 
21 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 20,000 1.43% 

 รวม 1,400,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.3: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหสิน จ ากัด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 1,430,000 44.27% 

2 นาง ประวรา เอครพานิช 1,430,000 44.27% 
3 นาย ปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา 260,000 8.05% 
4 นาง ศริินา ปวโรฬารวิทยา 110,000 3.41% 
 รวม 3,230,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.4: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จ ากัด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 1,196,000 99.67% 
2 นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 1,000 0.08% 
3 นางสาว รตพิร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 1,000 0.08% 
4 นาง อรทยั พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 1,000 0.08% 

5 นาง อรพินท์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 1,000 0.08% 
 รวม 1,200,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.5: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน ((หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สนิภราดร จ ากดั 43,150 47.94% 
2 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั มหาชน 17,644 19.60% 

3 บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 11,250 12.50% 
4 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 8,100 9.00% 
5 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 3,006 3.34% 
6 บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 3,000 3.33% 
7 บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 1,800 2.00% 

8 นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 1,000 1.11% 
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ล าดับ รายช่ือ จ านวน ((หุ้น) สัดส่วน 
9 บริษัท บี เอสที อาร์ สี่ศนูย์แปด จ ากดั 750 0.83% 

10 นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 150 0.17% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 150 0.17% 
 รวม 90,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.6: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท สินภราดร จ ากัด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 180,000 30.00% 
2 นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 120,000 20.00% 
3 นาย ณรงค ์โชควฒันา 60,000 10.00% 

4 นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 60,000 10.00% 
5 นาย ส าเริง มนญูผล 60,000 10.00% 
6 นาง นิสา จินดาสมบตัเิจริญ 40,000 6.67% 
7 นาง ดรุณี สนุทรธ ารง 30,000 5.00% 

8 นางสาว สณัห์ศศ ิวงศ์เจริญวิทยา 30,000 5.00% 
9 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศลิป์ 20,000 3.33% 
 รวม 600,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.7: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัตสดรมัย จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 31,996 79.99% 
2 นาย ฐิตภิมูิ โชควฒันา 2,000 5.00% 

3 น.ส. ธนินธร โชควฒันา 2,000 5.00% 
4 นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 2,000 5.00% 
5 นาง ธีรดา อ าพนัวงษ์ 2,000 5.00% 
6 นาง พชัรี สงัข์รังสรรค์ 2 0.01% 

7 นาย ส าเริง มนญูผล 2 0.01% 
 รวม 40,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.8: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) 4,000,000 40.00% 
2 บริษัท สหพฒันพิบลู  จ ากดั (มหาชน) 2,000,000 20.00% 

3 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1,990,000 19.90% 
4 บริษัท ไอ.เอฟ.ดี. จ ากดั   890,000 8.90% 
5 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)  440,000 4.40% 
6 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส ์จ ากดั  440,000 4.40% 

7 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)  240,000 2.40% 
 รวม 10,000,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2560 
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ตารางท่ี 4-3.9: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์  จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 3,000,000 25.00% 
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2,347,200 19.56% 
3 บริษัท วิทยาสทิธ์ิ จ ากดั 1,418,300 11.82% 
4 บริษัท สหพฒันพิบลู  จ ากดั (มหาชน)   1,180,000 9.83% 
5 นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 669,600 5.58% 

6 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 600,000 5.00% 
7 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 360,000 3.00% 
8 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 220,000 1.83% 
9 นาย มาซาโอะ คาวาอ ิ 200,000 1.67% 

10 นาง ทพิาภรณ์ โชควฒันา 140,000 1.17% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 1,864,900 15.54% 
 รวม 12,000,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 

ตารางท่ี 4-3.10: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท วทิยาสิทธ์ิ จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย บญุเกียรต ิโชควฒันา 30,000 15.00% 

2 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 30,000 15.00% 
3 นาง ทพิาภรณ์ โชควฒันา 20,000 10.00% 
4 นาย ธีระศกัดิ ์วิกิตเศรษฐ์ 20,000 10.00% 
5 นาย วฒันเกียรต ิจิรสทิธิธ ารง 20,000 10.00% 

6 นาง สมจิตต์ เอ่ียมกิจสมัฤทธ์ิ 20,000 10.00% 
7 นาง แก้วตา องค์สรณะคม 15,000 7.50% 
8 นาง จิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 15,000 7.50% 
9 นาง แสงทอง ชยัสริิโรจน์ 15,000 7.50% 

10 นาง อมรา ตระการกลุพนัธ์ 15,000 7.50% 
 รวม 200,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 

ตารางท่ี 4-3.11: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟิสท์ยูไนเตด็อนิดัสตรี จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 112,582 28.15% 
2 บริษัท สหพฒันพิบลู  จ ากดั (มหาชน)   57,466 14.37% 
3 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 36,468 9.12% 

4 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 25,688 6.42% 
5 นาย เยียกกวย แซล่ี ้ 16,650 4.16% 
6 นางสาว สรุางค ์เกรียงปรารถนา 8,824 2.21% 
7 นาง สรีุย์ โอโนะ 8,624 2.16% 

8 บริษัท ไอ.เอฟ.ดี. จ ากดั     8,072 2.02% 
9 นาย อศัวิน ก้องวฒันา 7,874 1.97% 

10 นาย อคัรเดช ก้องวฒันา 7,872 1.97% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 109,880 27.47% 
 รวม 400,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2560  
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ตารางท่ี 4-3.12: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี เอส ที อาร์ ส่ีศูนย์แปด จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 นาย ฐิตภิมูิ โชควฒันา 450,000 37.50% 
2 นาย ธรรมรัตน์ โชควฒันา 450,000 37.50% 
3 นางสาว ธนินธร โชควฒันา 100,000 8.33% 
4 นาง ธีรดา อ าพนัวงษ์ 100,000 8.33% 
5 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 100,000 8.33% 
 รวม 1,200,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.13: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนีเวล็ธ์ จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 1,769,300 99.96% 
2 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 300 0.02% 
3 นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 100 0.01% 

4 นางสาว รตพิร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 100 0.01% 
5 นาง อรทยั ทองมีอาคม 100 0.01% 
6 นาง อรพินท์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 100 0.01% 
 รวม 1,770,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

ตารางท่ี 4-3.14: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี ้จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 268,181 45.85% 
2 บริษัท ยนีูแชมป์ จ ากดั 254,612 43.53% 
3 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 9,277 1.59% 
4 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,271 1.41% 

5 บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 7,754 1.33% 
6 นาย ชวลติ ลิม่อตบิลูย์ 3,360 0.57% 
7 บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 3,110 0.53% 
8 นาง อรทยั ทองมีอาคม 2,920 0.50% 
9 นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,749 0.47% 

10 นางสาว รตพิร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,664 0.46% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 22,023 3.77% 

 รวม 584,921 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ตารางท่ี 4-3.15: รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนีแชมป์ จ ากัด  
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 299,300 99.77% 

2 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 300 0.10% 
3 นาง พนิดา พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 100 0.03% 
4 นางสาว ภาวิณี พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 100 0.03% 
5 นาง อรทยั ทองมีอาคม 100 0.03% 

6 นาง อรพินท์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 100 0.03% 
 รวม 300,000 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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5. หน้า 15 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.6 ฐานะทางการเงนิและผลด าเนินงาน 
จากเดิม 

สนิทรัพย์ (ยอ่หน้าที่ 4) 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณ์บนัทกึด้วยราคาทนุรวม 4,643 ล้านบาท ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ในสวนอตุสาหกรรม ท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัใหญ่ 3 แหง่ 
คือ ชลบรีุ ปราจีนบรีุ และล าพนู ท าเลที่ตัง้อยูใ่กล้ตวัเมอืงและติดถนนหลกั การคมนาคมสะดวก เพียบพร้อมด้วยสิง่อ านวย
ความสะดวก ในทกุสวนอตุสาหกรรมมีสนามบินที่ได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางอากาศ มีพืน้ที่สีเขียวกวา่  20% ให้
ความร่มร่ืน เหมาะส าหรับตัง้โรงงานผลิตสินค้า สินทรัพย์ตามบญัชีเป็นราคาทนุซึ่งตา่กวา่ราคาตลาดมาก ดงันัน้คณุภาพ
ของสินทรัพย์จึงเหมาะสม และเอือ้อ านวยตอ่การประกอบธุรกิจ การขายที่ดินได้มีการรับช าระหนีต้ามระยะเวลาที่ก าหนด
ในสญัญา SPI จึงไมม่ีความเสีย่งเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

 
เพิ่มเติมเป็น 

สนิทรัพย์ (ยอ่หน้าที่ 4) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณ์บนัทกึด้วยราคาทนุรวม 4,643 ล้านบาท ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ในสวนอตุสาหกรรม ท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัใหญ่ 3 แหง่ 
คือ ชลบรีุ ปราจีนบรีุ และล าพนู ท าเลที่ตัง้อยูใ่กล้ตวัเมอืงและติดถนนหลกั การคมนาคมสะดวก เพียบพร้อมด้วยสิง่อ านวย
ความสะดวก ในทุกสวนอตุสาหกรรมมีสนามบินท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางอากาศ มีพืน้ที่สีเขียวกวา่ 20% ให้
ความร่มร่ืน เหมาะส าหรับตัง้โรงงานผลิตสินค้า สินทรัพย์ตามบญัชีเป็นราคาทนุซึง่ต ่ากวา่ราคาตลาดมาก เนื่องจาก SPI 
ได้มีการซือ้ที่ดินมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ดงันัน้คณุภาพของสินทรัพย์จึงเหมาะสม และสินทรัพย์ยงัเอือ้อ านวยต่อการ
ประกอบธุรกิจ เพราะมีท าเลที่ตัง้ที่ดี  นอกจากนีก้ารขายที่ดิน SPI ได้มีการรับช าระหนีต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา
มาโดยตลอด SPI จึงไมม่ีความเสีย่งเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

 
6. หน้า 19 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.6 ฐานะทางการเงนิและผลด าเนินงาน 

จากเดิม 

ตารางท่ี 4-13: อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญของ SPI 

 งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 2558 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง )เทา่(  0.44 0.84 0.27 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด )เทา่(  0.66 1.16 1.11 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า )เทา่(  12.93 11.6 13.71 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย )วนั(  28 31 26 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีเ้ฉล่ีย )เทา่(  9.45 7.44 7.61 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย )วนั(  38 48 47 
Cash Cycle )วนั(  -10 -17 -21 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัราก าไรขัน้ต้น  40.90 46.50 50.17 
อตัราก าไรสทุธิ  27.32 31.28 36.91 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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 งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 2558 2559 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  5.94 6.47 7.52 
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  5.47 5.82 7.04 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  14.91 16.01 19.01 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ )เทา่(  0.20 0.19 0.19 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.13 0.13 0.12 
อตัราสว่นความสามารถช าาระดอกเบีย้ 15.35 20.71 24.74 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั 0.67 0.79 0.57 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 9.93 12.46 N/A 

ท่ีมา: SPI 

สภาพคลอ่ง  

SPI ยงัคงมีสภาพคลอ่งที่ดี เนื่องจากมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 972 ล้านบาท เมื่อรวม
กับเงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 337 ล้านบาท จะยงัคงเพียงพอต่อการใช้ไปของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและ
กิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,205 ล้านบาท ในปี 2559 SPI มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 
จ านวนเงิน 104 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 SPI มีลกูหนีค้้างช าระท่ีมีปัญหาในการช าระหนีจ้ านวน 3 ล้านบาท ซึง่SPI ได้ตัง้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จ านวน อยา่งไรก็ดี SPI ได้ติดตามทวงหนีด้งักลา่วโดยคาดวา่จะทยอยได้รับคืนภายในปี 2560  

ส าหรับอตัราสว่นสภาพคลอ่ง SPI มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งคิดเป็น 0.27 เทา่ ในขณะที่มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแส
เงินสดคิดเป็น 1.11 เท่า SPI มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง เช่น มีการลดการค้าประกนัเพื่อ
ลดความเสีย่ง และหากต้องค้าประกนัก็จะค้าประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ส าหรับสวนอตุสาหกรรมได้มีการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้SPI ยังคงมีความสามารถในการท าก าไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  และมี
ประสทิธิภาพ ซึง่จะเห็นได้จากสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ 

 
เพิ่มเติมเป็น 

ตารางท่ี 4-13: อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญของ SPI 
 งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง )เทา่(  0.44 0.84 0.27 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด )เทา่(  0.66 1.16 1.11 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า )เทา่(  12.93 11.6 13.71 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย )วนั(  28 31 26 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีเ้ฉล่ีย )เทา่(  9.45 7.44 7.61 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย )วนั(  38 48 47 
Cash Cycle )วนั(  -10 -17 -21 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัราก าไรขัน้ต้น  40.90 46.50 50.17 
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 งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 2558 2559 

อตัราก าไรสทุธิ  27.32 31.28 36.91 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  5.94 6.47 7.52 
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  5.47 5.82 7.04 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  14.91 16.01 19.01 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ )เทา่(  0.20 0.19 0.19 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.13 0.13 0.12 
อตัราสว่นความสามารถช าาระดอกเบีย้ 15.35 20.71 24.74 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั 0.67 0.79 0.57 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 9.938.62 12.469.93 N/A12.46 

ที่มา: SPI 

สภาพคลอ่ง  

SPI ยงัคงมีสภาพคลอ่งที่ดี เนื่องจากมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 972 ล้านบาท เมื่อรวม
กับเงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 337 ล้านบาท จะยงัคงเพียงพอต่อการใช้ไปของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและ
กิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,205 ล้านบาท ในปี 2559 SPI มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 
จ านวนเงิน 104 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 SPI มีลกูหนีค้้างช าระท่ีมีปัญหาในการช าระหนีจ้ านวน 3 ล้านบาท ซึง่SPI ได้ตัง้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จ านวน อยา่งไรก็ดี SPI ได้ติดตามทวงหนีด้งักลา่วโดยคาดวา่จะทยอยได้รับคืนภายในปี 2560  

ส าหรับอตัราสว่นสภาพคลอ่ง SPI มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งคิดเป็น 0.27 เทา่ ในขณะที่มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแส
เงินสดคิดเป็น 1.11 เท่า SPI มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง เช่น มีการลดการค า้ประกนัเพื่อ
ลดความเสีย่ง และหากต้องค า้ประกนัก็จะค า้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ส าหรับสวนอตุสาหกรรมได้มีการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้ SPI ยังคงมีความสามารถในการท าก าไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  และมี
ประสทิธิภาพ ซึง่จะเห็นได้จากสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ 

 
 

7. หน้าที่ 21 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.2 โครงสร้างการถอืหุ้น 

จากเดิม 

PR ได้ถือหุ้นในบริษัทร่วมจ านวน 2 บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 4-2: โครงสร้างการถือหุ้นของ PR    

 
ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ56-1) ปี 2559 และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

เพิ่มเติมเป็น 

PR ได้ถือหุ้นในบริษัทร่วมจ านวน 2 บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงันี ้

แผนภาพท่ี 4-2: โครงสร้างการถือหุ้นของ PR ก่อนและหลัง SPI รับโอนกจิการทัง้หมดของ PH   

 
ที่มา: แบบเสดงรายการข้อมลู แบบ 56-1 ปี 2559 และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
8. หน้าที่ 23 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

จากเดิม 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ของ PR เป็นดงันี ้
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ตารางท่ี 4-16: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR ก่อนปรับปรุง 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท เพรซเิดนท์โฮลดิง้ จ ากดั 49,037,000 32.76% 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 24,848,849 16.60% 
3 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,556,750 5.72% 
4 นาย ก าธร ตตยิกวี 5,951,875 3.98% 
5 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  4,500,000 3.01% 

6 นาย นิต ิโอสถานเุคราะห์ 3,658,750 2.44% 
7 นาย สงวน ตตยิกวี 3,260,000 2.18% 
8 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,550,938 1.70% 
9 นาย ไกรยง ธนยงพิบลู 2,113,312 1.41% 

10 บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 1,825,100 1.22% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 43,401,440 28.99% 
 รวม 149,704,014 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  

จากรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของ PR ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 และปรับปรุงจ านวนหุ้นที่ผู้ท าค าเสนอซือ้
ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการจ านวน 49,037,000 หุ้น เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 เป็นดงันี ้

ตารางท่ี 4-17: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR หลังปรับปรุง 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  53,537,000 35.76% 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 24,848,849 16.60% 
3 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,556,750 5.72% 

4 นาย ก าธร ตตยิกวี 5,951,875 3.98% 
5 นาย นิต ิโอสถานเุคราะห์ 3,658,750 2.44% 
6 นาย สงวน ตตยิกวี 3,260,000 2.18% 
7 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,550,938 1.70% 
8 นาย ไกรยง ธนยงพิบลู 2,113,312 1.41% 

9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,825,100 1.22% 
10 นางสาว ดวงตา ไกรฤกษ์ 1,805,000 1.21% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 41,596,440 27.79% 

  รวม 149,704,014 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการจ านวน 49,037,000 
หุ้น เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขาย
หลกัทรัพย์ทัง้หมด 

ตารางท่ี 4-18: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR ภายหลังการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทัง้หมด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  149,704,014 100.00% 
  รวม 149,704,014 100.00% 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกที่คาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุราย ยกเว้นผู้
แสดงเจตนาไม่ขายหลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ PR (ข้อมูลจากเอกสารแนบ 6 ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ แบบ 247-4) 
แสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของกิจการทัง้หมด 

ตารางท่ี 4-19: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR ภายหลังการท าค าเสนอซือ้ ยกเว้นผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  105,129,577 70.22% 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 24,848,849 16.60% 
3 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,556,750 5.72% 
4 นาย ก าธร ตตยิกวี 5,951,875 3.98% 

5 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,550,938 1.70% 
6 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 663,850 0.44% 
7 บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 602,500 0.40% 
8 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ 261,049 0.17% 

9 บริษัท ยนีูฟันด์ส จ ากดั 231,000 0.15% 
10 นางรัตนา พะเนียงเวทย์ 156,975 0.10% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 750,651 0.50% 
 รวม 149,704,014 100.00% 

 
เพิ่มเติมเป็น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นก่อนการท าค าเสนอซือ้รับโอนกิจการทัง้หมด 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ของ PR เป็นดงันี ้

ตารางท่ี 4-16: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR ก่อนปรับปรุงการรับโอนกิจการทัง้หมด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท เพรซเิดนท์โฮลดิง้ จ ากดั 49,037,000 32.76% 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 24,848,849 16.60% 
3 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,556,750 5.72% 
4 นาย ก าธร ตตยิกวี 5,951,875 3.98% 

5 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  4,500,000 3.01% 
6 นาย นิต ิโอสถานเุคราะห์ 3,658,750 2.44% 
7 นาย สงวน ตตยิกวี 3,260,000 2.18% 
8 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,550,938 1.70% 
9 นาย ไกรยง ธนยงพิบลู 2,113,312 1.41% 

10 บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,825,100 1.22% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 43,401,440 28.99% 
 รวม 149,704,014 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  

 
รายชื่อผู้ถอืหุ้นหลังการรับโอนกิจการทัง้หมด 

จากรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของ PR ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 และปรับปรุงจ านวนหุ้นที่ผู้ท าค าเสนอซือ้
ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการจากการรับโอนกิจการทัง้หมด จ านวน 49,037,000 หุ้น เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 เป็นดงันี ้
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ตารางท่ี 4-17: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR หลังปรับปรุงการรับโอนกิจการทัง้หมด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  53,537,000 35.76% 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 24,848,849 16.60% 
3 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,556,750 5.72% 
4 นาย ก าธร ตตยิกวี 5,951,875 3.98% 
5 นาย นิต ิโอสถานเุคราะห์ 3,658,750 2.44% 

6 นาย สงวน ตตยิกวี 3,260,000 2.18% 
7 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,550,938 1.70% 
8 นาย ไกรยง ธนยงพิบลู 2,113,312 1.41% 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,825,100 1.22% 

10 นางสาว ดวงตา ไกรฤกษ์ 1,805,000 1.21% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 41,596,440 27.79% 
 รวม 149,704,014 100.00% 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการจ านวน 49,037,000 
หุ้น เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายแสดงเจตนาขาย
หลกัทรัพย์ทัง้หมด 

ตารางท่ี 4-18: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR ภายหลังการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทัง้หมด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )หุ้น(  สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  149,704,014 100.00% 
  รวม 149,704,014 100.00% 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกที่คาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุราย ยกเว้นผู้
แสดงเจตนาไม่ขายหลกัทรัพย์ในการท าค าเสนอซือ้ PR (ข้อมูลจากเอกสารแนบ 6 ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ แบบ 247-4) 
แสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของกิจการทัง้หมด 

ตารางท่ี 4-19: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR ภายหลังการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทัง้หมด 
ยกเว้นผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน )นหุ้(  สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  105,129,577 70.22% 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 24,848,849 16.60% 
3 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 8,556,750 5.72% 

4 นาย ก าธร ตตยิกวี 5,951,875 3.98% 
5 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 2,550,938 1.70% 
6 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 663,850 0.44% 
7 บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 602,500 0.40% 

8 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ 261,049 0.17% 
9 บริษัท ยนีูฟันด์ส จ ากดั 231,000 0.15% 

10 นางรัตนา พะเนียงเวทย์ 156,975 0.10% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น) 750,651 0.50% 
 รวม 149,704,014 100.00% 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 19 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการควบบริษัท 

กรณี 1: ไม่มผู้ีตอบรับค ำเสนอซื้อ 

ตารางท่ี 4-19.1: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่หลังการควบบริษัท กรณีไม่มีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  81,378,301  24.68% 
2 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  53,470,044  16.22% 

3 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์  23,514,145  7.13% 
4 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ  21,899,262  6.64% 
5 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั  7,602,387  2.31% 
6 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  6,431,151  1.95% 
7 นาย ก าธร ตตยิกวี  6,292,527  1.91% 

8 นาย สงวน ตตยิกวี  6,024,103  1.83% 
9 บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั  5,521,076  1.67% 

10 บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  5,415,628  1.64% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น)  112,155,390  34.02% 
 รวม 329,704,014 100.00% 

กรณี 2: ผู้ถอืหุ้นของกิจกำรทุกรำยแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ท้ังหมด 

ตารางท่ี 4-19.2: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่หลังการควบบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทัง้หมด 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  122,127,355  37.04% 
2 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  53,470,044  16.22% 
3 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์  12,984,889  3.94% 
4 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ  18,273,492  5.54% 

5 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั  7,590,681  2.30% 
6 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  6,431,151  1.95% 
7 นาย ก าธร ตตยิกวี  3,770,526  1.14% 
8 นาย สงวน ตตยิกวี  4,642,736  1.41% 

9 บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั  5,265,778  1.60% 
10 บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  5,415,628  1.64% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น)  89,731,734  27.22% 
 รวม 329,704,014 100.00% 
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กรณี 3: ยกเว้นผู้แสดงเจตนำไม่ขำยหลักทรัพย์ 

ตารางท่ี 4-19.3: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่หลังการควบบริษัท กรณีท่ีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทัง้หมด 
ยกเว้นผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (หุ้น) สัดส่วน 

1 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  103,239,734  31.31% 
2 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  53,470,044  16.22% 
3 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์  23,514,145  7.13% 

4 นาย วีรพฒัน์ พนูศกัดิอ์ดุมสนิ  21,899,262  6.64% 
5 บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั  7,602,386  2.31% 
6 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  6,431,151  1.95% 
7 นาย ก าธร ตตยิกวี  6,292,527  1.91% 
8 บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั  5,521,077  1.67% 

9 บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  5,415,628  1.64% 
10 บริษัท โชควฒันา จ ากดั  5,166,193  1.57% 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายข้างต้น)  91,151,867  27.65% 
 รวม 329,704,014 100.00% 

หมายเหต:ุ ค านวณจากรายชื่อในสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นของ PR และ TF ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นท่ี SPI ได้มาซึง่หุ้นสามญัของ PR จ านวน 49,037,000 หุ้น 
และหุ้นสามญัของ TF จ านวน 156,000 หุ้น ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมใน PR ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TF ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม่  

(1) รายช่ือผู้ ถือหุ้น ของ NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (พันหุ้น) สัดส่วน (%) 

1 Ando Foundation 7,904 7.59 
2 Mitsubishi Corp. 7,800 7.49 

3 ITOCHU Corp. 5,400 5.19 
4 Ando International Y.K. 3,946 3.79 
5 State Street Bank and Trust Company 3,729 3.58 
6 Mizuho Bank, Ltd. 3,375 3.24 

7 Japan Trustee Services Bank, Ltd. 3,296 3.17 
8 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 3,139 3.02 
9 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 2,274 2.18 

10 STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 1,690 1.62 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 42,553 40.87 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 21 

(2) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ Mitsubishi Corp. 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (พันหุ้น) สัดส่วน (%) 

1 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) 130,812 8.25 
2 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 77,548 4.89 
3 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 74,534 4.70 

4 Meiji Yasuda Life Insurance Company 64,846 4.08 

5 
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Mitsubishi Heavy Industries, 
Limited Account, Retirement Benefit Trust Account) 

32,276 2.03 

6 Ichigo Trust Pte. Ltd. 29,683 1.87 
7 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5) 27,207 1.71 

8 STATE STREET BANK WEST CLIENTTREATY 505234 23,129 1.45 
9 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9) 22,275 1.40 

10 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7) 20,314 1.28 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 502,624 31.66 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

(3) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ Itochu Corp. 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (พันหุ้น) สัดส่วน (%) 

1 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 89,805 5.40 
2 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 89,175 5.36 

3 CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED 63,500 3.82 
4 Mizuho Bank, Ltd. 39,200 2.36 
5 Nippon Life Insurance Company 34,056 2.05 
6 Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 30,400 1.83 

7 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account5) 26,557 1.60 
8 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account9) 24,524 1.47 
9 Asahi Mutual Life Insurance Company 23,400 1.41 

10 State Street Bank and Trust Company 23,239 1.40 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 443,856 26.70 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และไม่รวมหุ้นซือ้คืน (Treasury Stocks) 93.25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.61 

(4) รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้น ของ The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
ล าดับ รายช่ือ จ านวน (พันหุ้น) สัดส่วน (%) 

1 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation 55,800 46.5 
2 Nippon Life Insurance Company 40,200 33.5 

3 Meiji Yasuda Life Insurance Company 12,000 10.0 
4 The Norinchukin Trust & Banking Co., Ltd. 12,000 10.0 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 120,000 100.0 

หมายเหต:ุ รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 
 

ที่มา : เอกสารเปิดเผยของบริษัท 

หมายเหตุ: โปรดอ้างอิงรายละเอียดผู้ ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ยูนี เซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัท ยนีูเวอร์สบิวตี ้จ ากดั และ บริษัท โชควฒันา จ ากดั ได้ตามรายละเอียดผู้ ถือหุ้นในข้อมลูแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 5 และเน่ืองจากบริษัท สหพฒัน
พิบูล จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถอ้างอิง
รายละเอียดผู้ ถือหุ้นได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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9. หน้า 24 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

จากเดิม 

ในวันที่  9 มิถุนายน  2560 (ภายหลังผู้ ท าค าเสนอซือ้ได้มาซึ่งหุ้ นสามัญของกิจการ ) คณะกรรมการของ PR 
ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น ดงันี ้

ตารางท่ี 4-21: คณะกรรมการของ PR ภายหลังผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มาซ่ึงหุ้นสามัญของกจิการ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นาย อภิชาต ิธรรมมโนมยั ประธานกรรมการบริษัท 
2 นาย พนัธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จดัการ 
3 นาง สดใส หาญชนะ กรรมการ 
4 นางสาว หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการ 
5 ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ 

6 นาย เพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ 
7 พลโท พิศาล เทพสทิธา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
8 นางสาว สายสนม ประดษิฐดวง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9 นาย ไชยรัตน์ เดชไกรศกัดิ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทจ านวน 2 ทา่น ประกอบด้วย นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั นายพนัธ์ 
พะเนียงเวทย์ นางสดใส หาญชนะ น.ส.หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ นาย เพชร พะเนียงเวทย์ โดย
กรรมการสองในหกทา่นนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทคณะผู้บริหารของ PR ประกอบด้วย
ผู้บริหารทัง้หมด 7 ทา่น ดงันี ้ 

ตารางท่ี 4-22: คณะผู้บริหารของ PR 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นาย พนัธ์ พะเนียงเวทย์  กรรมการผู้จดัการ  
2 นางสาว หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านการผลติและ Administer 

3 นาง สดใส หาญชนะ  กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านการตลาดและ R&D 
4 นาย ประเสริฐ เตชพาหพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 
5 นาย กองศกัดิ ์ผลพฤกษา  ผู้จดัการฝ่ายผลติ 
6 นาย เกียรตชิยั ถวลัยวิชชจิต ผู้จดัการวิศวกรรม 
7 น.ส. ณฐักฤตา ยอดวศนิ  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ที่มา: บริษัทฯ  
หมายเหตุ: ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสน อซือ้จะปฏิบติัตามข้อบงัคับ 
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 
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เพิ่มเติมเป็น 

รายชื่อคณะกรรมการหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 

ตารางท่ี 4-21: คณะกรรมการของ PR ภายหลังผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มาซ่ึงหุ้นสามัญของกจิการ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นาย อภิชาต ิธรรมมโนมยั ประธานกรรมการบริษัท 
2 นาย พนัธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จดัการ 

3 นาง สดใส หาญชนะ กรรมการ 
4 น.ส. หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการ 
5 ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ 
6 นาย เพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ 
7 พลโท พิศาล เทพสทิธา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

8 นางสาว สายสนม ประดษิฐดวง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9 นาย ไชยรัตน์ เดชไกรศกัดิ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนัผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการท าค า
เสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะเปลีย่นแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม  โดยค านงึถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ PR  เป็นหลกั เช่น แผนการด าเนินงานและ
แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต  โดยหากมีการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะปฏิบติัตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทจ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย นายพนัธ์ 
พะเนียงเวทย์ นางสดใส หาญชนะ น.ส.หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ นาย เพชร พะเนียงเวทย์ โดย
กรรมการสองในหกทา่นนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะผู้บริหารของ PR ประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 7 ทา่น ดงันี ้ 

ตารางท่ี 4-22: คณะผู้บริหารของ PR 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นาย พนัธ์ พะเนียงเวทย์  กรรมการผู้จดัการ  

2 น.ส. หทยัรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านการผลติและ Administer 
3 นาง สดใส หาญชนะ  กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านการตลาดและ R&D 
4 นาย ประเสริฐ เตชพาหพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 
5 นาย กองศกัดิ ์ผลพฤกษา  ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

6 นาย เกียรตชิยั ถวลัยวิชชจิต ผู้จดัการวิศวกรรม 
7 น.ส. ณฐักฤตา ยอดวศนิ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ที่มา: บริษัทฯ  
หมายเหตุ: ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสน อซือ้จะปฏิบติัตามข้อบงัคบั 
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 
 

รายชื่อที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการควบบริษัท 

บริษัทฯ คาดวา่คณะกรรมการของบริษัทใหมจ่ะประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 15 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการ 10 ทา่น 
และกรรมการอิสระ 5 ทา่น ซึง่รายช่ือกรรมการของบริษัทใหม ่10 ทา่นจะมีรายละเอยีดดงันี ้
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ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการอสิระ) 
1 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 
2 นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 
3 นายก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 

4 นายสชุยั รัตนเจียเจริญ 
5 นายพจน์ พะเนียงเวทย์ 
6 นายก าธร ตตยิกวี 
7 นายอภิชาต ิธรรมมโนมยั 

8 นายบญุชยั โชควฒันา 
9 นายเวทติ โชควฒันา 

10 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการใหมจ่ะขึน้อยูก่บัการประชมุคณะกรรมการบริษัท TF และ PR และการประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่ง
ผู้ ถือหุ้น PR และผู้ ถือหุ้น TF ซึง่คาดวา่จะอยู่ในช่วงเดือน ตลุาคม 2560 
10. หน้า 34 เพิ่มเติม ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.2 วิธีปรับมูลค่าตามบัญช ี(Adjusted Book Value Approach) 

จากเดิม 

ทัง้นี  ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่  31 มีนาคม 2560 มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 821.55 ล้านบาท จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า PR ไม่ได้มีการจัดท าการประเมินมลูค่าราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในช่วง 6 เดือนย้อนหลงั จึงไมส่ามารถท าการปรับปรุงรายการดงักลา่วได้  

เพิ่มเติมเป็น 

ทัง้นี  ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 821.55 ล้านบาท (โดยแบ่ง
ออกเป็นที่ดิน ร้อยละ 7.51 อาคารและสิ่งปลกูสร้าง ร้อยละ 42.67 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ โรงงานและระบบสาธารณูปโภค 
ร้อยละ 46.61 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านกังาน ร้อยละ 0.89 ยานพาหนะ ร้อยละ 0.55 และสินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตัง้ ร้อยละ 1.77 ตามงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559) จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า PR 
ไม่ได้มีการจดัท าการประเมินมลูค่าราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในช่วง 6 
เดือนย้อนหลงั จึงไม่สามารถท าการปรับปรุงรายการดงักลา่วได้ ประกอบกบัการที่สดัสว่นของที่ดินตอ่สินทรัพย์ทัง้หมดมี
เพียงร้อยละ 7.51 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาดวา่มลูคา่ที่ดินจะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่วิธีปรับมลูคา่ตาม
บญัชี  

 

11. หน้า 35 เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.4 วิธีเปรียบเทียบกับกจิการในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Market 
Comparable Approach) 

จากเดิม 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้เป็นการน าอตัราสว่นทางการเงินตา่งๆ ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกบั PR มาท าการเปรียบเทียบเพื่อหามลูคา่ที่เหมาะสม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลอืกบริษัทคูเ่ทียบ
ทัง้หมดจ านวน 5 ราย ดงันี ้
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ตารางท่ี 5-6: ข้อมูลบริษัทคู่เทียบของ PR 

ช่ือบริษัท ตลาด 
เคร่ืองหมาย

การค้า 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

Marutai Co., Ltd. Fukuoka Stock 
Exchange 

MARUTAI ผลติและขายเส้นบะหม่ีหลากหลายชนิด รวมถึงบะหม่ีกึง่ส าเร็จรูปและ
อาหารแปรรูป 

Nissin Foods Holdings Tokyo Stock 
Exchange 

NISSIN ผลติอาหารส าเร็จรูปและอาหารแปรรูป และเภสชักรรม มีแหลง่การผลติใน
หลากหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา สงิคโปร์ และ
ประเทศอ่ืนๆ 

Nongshim Co., Ltd. Korea Stock 
Exchange 

NONGSHIM ผลติและท าการตลาดบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม น า้มนัปาล์ม
บริสทุธ์ิ และสว่นผสมอาหาร 

Toyo Suisan Kai Ltd Tokyo Stock 
Exchange 

Maruchan จดัหา ด าเนินการ และขายอาหารทะเล รวมถึงผลติบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
อาหารแปรรูป พาสต้าปลา และอาหารแชแ่ข็งภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
Maru-chan 

Indofood Sukses Makmur, 
Tbk, PT 

Indonesia Stock 
Exchange 

Indomie ผลติบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป แปง้สาลี อาหารเดก็ เคร่ืองปรุงรสอาหาร กาแฟ 
น า้มนัท าอาหาร และอาหารวา่ง 

ที่มา: Bloomberg 

เพิ่มเติมเป็น 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้เป็นการน าอตัราสว่นทางการเงินตา่งๆ ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกบั PR มาท าการเปรียบเทียบเพื่อหามลูคา่ที่เหมาะสม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลอืกบริษัทคูเ่ทียบ
ทัง้หมดจ านวน 5 ราย โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลอืกคูเ่ทียบ ดงันี ้

- คดัเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์ที่ท าจากแป้งในภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟิก จาก Bloomberg 

- คัดกรองรายช่ือบริษัทดงักล่าว โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเส้นบะหมี่ และมีผลิตภัณฑ์
คล้ายคลงึกบั PR  

- คดัเลอืกเฉพาะบริษัทท่ีมีรายได้และมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด มากกวา่หนึง่พนัล้านบาทขึน้ไป 

ตารางท่ี 5-6: ข้อมูลบริษัทคู่เทียบของ PR 

ช่ือบริษัท ตลาด 
เคร่ืองหมาย

การค้า 

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

Unlevered 
beta 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

President 
Rice 
Products 
PLC 

Stock 
Exchange 

of 
Thailand 

MAMA 9,094 1,359 N/A ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นขาว โจ๊ก ข้าวต้มกึ่ง
ส าเร็จรูป วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป ข้าวอบ
ไมโครเวฟ 

Marutai 
Co., Ltd. 

Fukuoka 
Stock 
Exchange 

MARUTAI 1,581 2,592 0.37 ผลติและขายเส้นบะหม่ีหลากหลายชนิด 
รวมถึงบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปและอาหารแปรรูป 

Nissin 
Foods 
Holdings 

Tokyo 
Stock 
Exchange 

NISSIN 259,922 161,147 0.68 ผลติอาหารส าเร็จรูปและอาหารแปรรูป และ
เภสชักรรม มีแหลง่การผลติในหลากหลาย
ประเทศ เช่น ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา 
สงิคโปร์ และประเทศอ่ืนๆ 
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ช่ือบริษัท ตลาด 
เคร่ืองหมาย

การค้า 

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

Unlevered 
beta 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

Nongshim 
Co., Ltd. 

Korea 
Stock 
Exchange 

NONGSHIM 65,055 67,434 0.08 ผลติและท าการตลาดบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม น า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ 
และสว่นผสมอาหาร 

Toyo 
Suisan 
Kai Ltd 

Tokyo 
Stock 
Exchange 

Maruchan 149,712 124,401 0.59 จดัหา ด าเนินการ และขายอาหารทะเล 
รวมถึงผลติบะหม่ีกึง่ส าเร็จรูป อาหารแปร
รูป พาสต้าปลา และอาหารแชแ่ขง็ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า Maru-chan 

Indofood 
Sukses 
Makmur, 
Tbk, PT 

Indonesia 
Stock 
Exchange 

Indomie 190,453 177,104 1.00 ผลติบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป แปง้สาลี อาหารเดก็ 
เคร่ืองปรุงรสอาหาร กาแฟ น า้มนัท าอาหาร 
และอาหารว่าง 

ที่มา: Bloomberg 

ทัง้นี ้ในการประเมินหาคู่เทียบที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้วว่า ไม่มีบริษัทคู่เทียบที่
เหมาะสมในประเทศไทยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบั PR จึงได้ขยายขอบเขต
การค้นหาให้ครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค  

12. หน้า 37 เพิ่มเติม ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.5 วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts Approach) การประเมิน
มูลค่า PR ไม่รวมส่วนบริษัทร่วม 
จากเดิม 

1) สมมติฐานด้านรายได้ของ PR 

ธุรกิจหลกัของ PR เป็นการผลติอาหารกึ่งส าเร็จรูป ด้วยผลติภณัฑ์ที่มาจากข้าวเป็นหลกั แบง่ออกเป็น 5 ประเภทหลกั 
คือ ผลิตภณัฑ์เส้นหมี่ (Rice Vermicelli  (ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจับ๊ ) Kua Teaw, Kua Chup) วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป (Bean Thread) 
ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูป (Porridge & Soup & HD & FR) โจ๊กถ้วย (Cup Joke) โดยแบง่ตลาดการขายออกเป็นในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

ตารางท่ี 5-10: สมมตฐิานเก่ียวกับรายได้ของ PR 
 สมมตฐิาน 
ในประเทศ  
ผลติภณัฑ์เส้นหม่ี ก๋วยเต๋ียว
ก๋วยจับ๊ วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป 
ข้าวต้มกึง่ส าเร็จรูป และ โจ๊ก
ถ้วย 

ก าหนดให้ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 3.6 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตของปริมาณการขายทัง้หมดในประเทศเฉล่ีย 
5 ปีย้อนหลงั โดยคาดว่าการแข่งขนัในอนาคตท่ีสงูจะส่งผลต่อสดัส่วนการครองตลาดของ PR และก าหนดให้การ
เตบิโตของราคาขาย โดยพิจารณาจากอตัราการเตบิโตของราคาขายของแตล่ะผลติภณัฑ์เฉล่ีย 5 ปีย้อนหลงั ดงันี ้

- ผลติภณัฑ์เส้นหม่ีและก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ เทา่กบัร้อยละ 1.1 ตอ่ปี หรือคงที่ตามความเหมาะสม  
- วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป ก าหนดให้ราคาขายให้คงที่ 
- ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูปและโจ๊กถ้วย ก าหนดให้ราคาขายให้คงที่ 

ผลติภณัฑ์อ่ืน สดัสว่นยอดขายตอ่ยอดขายผลติภณัฑ์ทัง้หมดเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลงั 
ตา่งประเทศและรายได้อ่ืน  
ตา่งประเทศ ก าหนดให้ปริมาณการขายเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี โดยพิจารณาจากการเติบโตในอดีตท่ีสงูและโอกาสในการขยาย

ธุรกิจในตลาดต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพในอนาคตและยงัไม่ถึงจุดอิ่มตวัเหมือนในประเทศ และก าหนดให้การเตบิโต
ของราคาขายเทา่กบัคา่เฉล่ีย 5 ปีย้อนหลงัของการเตบิโตของราคาขายตามแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ของ PR ดงันี ้  

- ผลติภณัฑ์เส้นหม่ีและก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 1.7 ตอ่ปี 
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 สมมตฐิาน 
- วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป ร้อยละ 3.6 ตอ่ปี 
- ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูปและโจ๊กถ้วย ก าหนดให้ราคาขายคงที่ ถึงร้อยละ 2 ตอ่ปี 

รายได้อ่ืน สดัสว่นรายได้อ่ืนตอ่ยอดขายทัง้หมดเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลงั ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขาย 

2) สมมติฐานด้านคา่ใช้จ่ายของ PR 

ตารางท่ี 5-11: สมมตฐิานค่าใช้จ่ายของ PR 
 สมมตฐิาน 
ต้นทนุขาย  
ในประเทศ อ้างอิงตามสดัสว่นต้นทนุขายของแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์ตอ่ยอดขายเฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปี ซึง่อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 

70 ถึง ร้อยละ 95.6 ของยอดขาย 
ตา่งประเทศ อ้างอิงตามสดัส่วนต้นทนุขายของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ต่อยอดขายรวมเฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปี ซึง่อยู่ในช่วงประมาณ

ร้อยละ 63.3 ถึง ร้อยละ 81.9 ของยอดขาย 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
คา่ใช้จ่ายในการขาย  สดัสว่นคา่ใช้จ่ายด้านการขายตอ่ยอดขายสง่ออกรายปีเฉล่ียย้อนหลงั 5 ปีของบริษัทเทา่กบั ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ก าหนดให้เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 ต่อปี ค่าใช้จ่ายส านกังาน เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

และคา่เช่าเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 0.9 ตอ่ปี ตามข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี หรือตามความเหมาะสม 
คา่ใช้จ่ายและสมมตฐิานอ่ืนๆ  

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ หกัด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
คา่ใช้จ่ายเงินลงทนุ (CAPEX) ตามประมาณการของ PR โดยมีแผนลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 109.63 ล้านบาทส าหรับการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์อ่ืนๆและคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์  ซึ่งจะทยอยช าระเงินลงทุนระหว่างในปี 2560 – 2564 และ
ก าหนดให้คา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงเทา่กบั 100 ล้านบาทตอ่ปีช่วงปี 2561 – 2564  

เงินทนุหมนุเวียน  
(Net working capital) 

ก าหนดสนิทรัพย์และหนีส้นิหมนุเวียนตา่งๆ ตามข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี หรือตามความเหมาะสม 

 
ประมาณการทางการเงินของ PR 

จากสมมตฐิานเก่ียวกบัประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย ประมาณการทางการเงินของ PR ปี 2560 – 2564 มีดงันี ้  

ตารางท่ี 5-12: ประมาณการทางการเงนิของ PR 
(ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย 1,370.63  1,391.73  1,416.22  1,444.25  1,475.99  
รายได้อ่ืน 13.71  13.92  14.16  14.44  14.76  

รวมรายได้ 1,384.34 1,405.65 1,430.39 1,458.70 1,490.75 
ต้นทนุขาย (988.04)  (990.47)  (996.45)  (1,004.77)  (1,016.54)  

ก าไรขัน้ต้น 396.30 415.18 433.94 453.92 474.22 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (186.06) (198.06) (210.98) (224.92) (239.94) 

EBITDA 210.23 217.12 222.95 229.01 234.28 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (96.98) (104.71) (111.07) (117.57) (123.07) 

EBIT 113.25 112.41 111.89 111.44 111.21 
ภาษีเงินได้ (11.23) (10.67) (10.19) (9.72) (9.27) 

NOPAT 102.03 101.74 101.70 101.72 101.94 
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เพิ่มเติมเป็น 

1) สมมติฐานด้านรายได้ของ PR 

ธุรกิจหลกัของ PR เป็นการผลติอาหารกึ่งส าเร็จรูป ด้วยผลติภณัฑ์ที่มาจากข้าวเป็นหลกั แบง่ออกเป็น 5 ประเภทหลกั 
คือ ผลิตภณัฑ์เส้นหมี่ (Rice Vermicelli  (ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจับ๊ ) Kua Teaw, Kua Chup) วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป (Bean Thread) 
ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูป (Porridge & Soup & HD & FR) โจ๊กถ้วย (Cup Joke) โดยแบง่ตลาดการขายออกเป็นในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

ตารางท่ี 5-10: สมมตฐิานเก่ียวกับรายได้ของ PR 
 สมมตฐิาน 
ในประเทศ  
ผลติภณัฑ์เส้นหม่ี ก๋วยเต๋ียว
ก๋วยจับ๊ วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป 
ข้าวต้มกึง่ส าเร็จรูป และ โจ๊ก
ถ้วย 

ปริมาณการขาย ก าหนดให้ลดลงร้อยละ 3.6 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตของปริมาณการยอดขายทัง้หมดในประเทศ
เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลงั โดยคาดว่าการแข่งขนัในอนาคตท่ีสงูจะส่งผลต่อสดัส่วนการครองตลาดของ PR และก าหนดให้
การเติบโตของราคาขาย โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของราคาขายของแต่ละผลิตภณัฑ์เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลงั 
ดงันี ้

- ผลิตภณัฑ์เส้นหม่ีและก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ เท่ากับร้อยละ 1.1 ต่อปี หรือคงท่ีในผลิตภณัฑ์ท่ีราคามีความผัน
ผวนในอดีตตามความเหมาะสม 

- วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป ก าหนดให้ราคาขายให้คงที่ 
- ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูปและโจ๊กถ้วย ก าหนดให้ราคาขายให้คงที่ 

ผลติภณัฑ์อ่ืน (ได้แก่ ยอดขาย
ส าหรับร้านสะดวกซือ้ 108 
SHOP) 

ก าหนดให้เป็นสดัส่วนยอดขายต่อยอดขายผลิตภณัฑ์หลกัทัง้หมด เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลงั คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1 
ของยอดขายผลติภณัฑ์หลกัทัง้หมด 

ตา่งประเทศและรายได้อ่ืน  
ตา่งประเทศ ก าหนดให้ปริมาณการขายเตบิโตร้อยละ 5 ตอ่ปี โดยพิจารณาจากการเตบิโตในอดีตท่ีสงู ซึง่เพิ่มขึน้ตลอดในช่วง 5 ปี

ย้อนหลงัและโอกาสในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพในอนาคตและยงัไม่ถึงจุดอิ่มตวัเหมือนใน
ประเทศ และก าหนดให้การเตบิโตของราคาขายเทา่กับคา่เฉล่ีย 5 ปีย้อนหลงัของการเตบิโตของราคาขายตามแต่ละ
กลุม่ผลติภณัฑ์ของ PR ดงันี ้  

- ผลติภณัฑ์เส้นหม่ีและก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 1.7 ตอ่ปี 
- วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป ร้อยละ 3.6 ตอ่ปี 
- ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูปและโจ๊กถ้วย ก าหนดให้ราคาขายคงที่ ถึงร้อยละ 2 ตอ่ปี 

รายได้อ่ืน สดัสว่นรายได้อ่ืนตอ่ยอดขายทัง้หมดเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลงั ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขาย 

2) สมมติฐานด้านคา่ใช้จ่ายของ PR 

ตารางท่ี 5-11: สมมตฐิานค่าใช้จ่ายของ PR 
 สมมตฐิาน 
ต้นทนุขาย  
ในประเทศ อ้างอิงตามสดัสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายของแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์ตอ่ยอดขายเฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี ซึง่อยู่ในช่วง

ประมาณร้อยละ 70 ถึง ร้อยละ 95.6 ของยอดขาย 
ตา่งประเทศ อ้างอิงตามสดัส่วนต้นทนุต่อยอดขายของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ต่อยอดขายรวมเฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปี ซึง่อยู่

ในช่วงประมาณร้อยละ 63.3 ถึง ร้อยละ 81.9 ของยอดขาย 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

คา่ใช้จ่ายในการขาย  เป็นไปตามสดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการขายต่อยอดขายส่งออกรายปี เฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปีของบริษัท เท่ากับ
ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 
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 สมมตฐิาน 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ก าหนดให้เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายพนกังานเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 ตอ่ปี คา่ใช้จ่ายส านกังาน เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 

ต่อปี และค่าเช่าเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 0.9 ต่อปี ตามข้อมูลย้อนหลงั 5 ปี หรือตามความเหมาะสมโดย
ปรับปรุงข้อมลูส าหรับปีท่ีสงูหรือต ่าผิดปกตอิอก ส าหรับคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

คา่ใช้จ่ายและสมมตฐิานอ่ืนๆ  

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ หกัด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
คา่ใช้จ่ายเงินลงทนุ (CAPEX) ตามประมาณการของ PR โดยมีแผนลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 109.63 ล้านบาทส าหรับการปรับปรุงอาคาร 

อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์อ่ืนๆ และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึง่จะทยอยช าระเงินลงทนุระหว่างในปี 2560 
– 2564 และก าหนดให้คา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงเทา่กับ 100 ล้านบาทตอ่ปีช่วงปี 2561 – 2564  

เงินทนุหมนุเวียน (Net working capital) ก าหนดสนิทรัพย์และหนีส้ินหมุนเวียนตา่งๆ ตามข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี หรือตามความเหมาะสมโดยปรับปรุง
ข้อมูลส าหรับปีท่ีสูงหรือต ่าผิดปกติออก (ส าหรับบางรายการ เช่น สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน และเงินจ่าย
ลว่งหน้าส าหรับการซือ้สนิทรัพย์) 

 
ประมาณการทางการเงินของ PR 

จากสมมตฐิานเก่ียวกบัประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย ประมาณการทางการเงินของ PR ปี 2560 – 2564 มีดงันี ้  

ตารางท่ี 5-12: ประมาณการทางการเงนิของ PR 
(ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย 1,370.63  1,391.73  1,416.22  1,444.25  1,475.99  

ในประเทศ 701.68 680.41 659.80 639.83 620.49 

ตา่งประเทศ 668.95 711.33 756.42 804.42 855.50 
รายได้อ่ืน 13.71  13.92  14.16  14.44  14.76  

รวมรายได้ 1,384.34 1,405.65 1,430.39 1,458.70 1,490.75 
ต้นทนุขาย (988.04)  (990.47)  (996.45)  (1,004.77)  (1,016.54)  

ก าไรขัน้ต้น 396.30 415.18 433.94 453.92 474.22 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (186.06) (198.06) (210.98) (224.92) (239.94) 

EBITDA 210.23 217.12 222.95 229.01 234.28 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (96.98) (104.71) (111.07) (117.57) (123.07) 

EBIT 113.25 112.41 111.89 111.44 111.21 
ภาษีเงินได้ (11.23) (10.67) (10.19) (9.72) (9.27) 

NOPAT 102.03 101.74 101.70 101.72 101.94 

 

13. หน้า 38 เพิ่มเติม ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.5 วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts Approach)  

จากเดิม 

อตัราสว่นคิดลด (Discount Rate) ของ PR 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณอตัราสว่นคิดลดที่ใช้ในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ PR โดย
อ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถค านวณได้ 
ดงันี ้

WACC = (D/(D+E) x KD x (1 – T)) + (E/(D+E) x KE) 
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โดยที:่ 
D มลูคา่ของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
E มลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

T อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล  
KD ต้นทนุของหนี ้ 
KE ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น ค านวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

KE สามารถค านวณด้วยวิธี CAPM ดงันี:้ 
KE = RF + β x (RM – RF) 

โดยที:่ 
RF อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีไม่มีความเสี่ยง (Risk free rate) อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีย้อนหลงัราย

เดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 2.63 
Beta  คา่ Beta (β) เป็นคา่เฉล่ียคา่ความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์กบัผลตอบแทนของบริษัทคูเ่ทียบ (โดยค านวณจาก

ราคาปิดย้อนหลงั 2 ปี ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.54 (ข้อมลูจาก Bloomberg)  
RM อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ (Market return) ค านวณได้จากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วง 10 ปี 

ย้อนหลงัรายเดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 12.02 (ข้อมลูจาก Bloomberg) 

จากสมมตฐิานอตัราสว่นคดิลดข้างต้น ได้ต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (KE) เทา่กบัร้อยละ 7.70 อยา่งไรก็ตาม PR ไมม่ี
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ส าคญั ดงันัน้ ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่น า้หนกั (WACC) เทา่กบัต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีร้อย
ละ 7.70 

 
เพิ่มเติมเป็น 

อตัราสว่นคดิลด (Discount Rate) ของ PR 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณอตัราสว่นคดิลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ PR โดย
อ้างองิจากต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถค านวณได้ 
ดงันี ้

WACC = (D/(D+E) x KD x (1 – T)) + (E/(D+E) x KE) 

โดยที:่ 
D มลูคา่ของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
E มลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
T อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล  

KD ต้นทนุของหนี ้ 
KE ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น ค านวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

KE สามารถค านวณด้วยวิธี CAPM ดงันี:้ 
KE = RF + β x (RM – RF) 

โดยที:่ 
RF อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีไม่มีความเสี่ยง (Risk free rate) อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปีย้อนหลงัราย

เดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 2.63 
Beta  ค่า Beta (β) เป็นค่าเฉลี่ยค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์กบัผลตอบแทนของบริษัทคู่เทียบ  ตามตารางท่ี 5-6: 

ข้อมลูบริษัทคูเ่ทียบของ PR) (โดยค านวณจากราคาปิดย้อนหลงั 2 ปี นบัจากเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมี Unlevered Beta ท่ี 0.37 ถึง 1.00 
ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.54 (ข้อมลูจาก Bloomberg) 
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RM อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ (Market return) ค านวณได้จากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ในช่วง 10 ปี 
ย้อนหลงัรายเดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 12.02 (ข้อมลูจาก Bloomberg) 

 

14. หน้า 39 เพิ่มเติม ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.5 วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts Approach)  
จากเดิม 

การค านวณมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ PR 
จากประมาณการกระแสเงินสดข้างต้นสามารถค านวณหามูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ PR โดยไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 5-14: การประเมนิมูลค่าหุ้นของ PR ก่อนรวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน 
(ล้านบาท)  
มูลค่ากิจการ  1,605.28 
บวก เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว/1 741.43 
หกั หนีส้นิทางการเงิน/1 (3.74) 

หกั เงินปันผลงวดลา่สดุ (182.64) 
บวก เงินปันผลรับจาก PB 153.62 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ PR ก่อนรวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน 2,313.95 

หมายเหต:ุ 1. งบการเงินสอบทาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

เพิ่มเติมเป็น 

การค านวณมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ PR 
จากประมาณการกระแสเงินสดข้างต้นสามารถค านวณหามูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ PR โดยไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 5-14: การประเมนิมูลค่าหุ้นของ PR ก่อนรวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน PB และ TIP 
(ล้านบาท)  
มูลค่ากิจการ  1,605.28 
บวก เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว และเงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน/1,/2 741.43 
หกั หนีส้นิทางการเงิน/1 (3.74) 
หกั เงินปันผลงวดลา่สดุ (182.64) 
บวก เงินปันผลรับจาก PB 153.62 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ PR ก่อนรวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืนร่วม (ได้แก่ PB และ TIP) 2,313.95 

หมายเหต:ุ 1. งบการเงินสอบทาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
2. เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจ า ใบรับฝากเงินสถาบนัการเงิน และเงินลงทนุชัว่คราวในกองทนุสว่นบุคคล และเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย เงินลงทนุใน

กองทนุสว่นบุคคล ได้แก่ เงินฝากประจ า และหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ทัง้นี ้ไมร่วมเงินลงทนุใน PB และ TIP 
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15. หน้า 40 เพิ่มเติม ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.5 วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts Approach)  

จากเดิม 

สรุปการประเมินมลูคา่หุ้น PR ด้วยวธีิรวมสว่นของกิจการ 

ตารางท่ี 5-15: การประเมนิมูลค่าหุ้น PR ด้วยวธีิรวมส่วนของกจิการ 
 (ล้านบาท) ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
PR 2,313.95 2,313.95 
มลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้นของ PR   

PB/1 6,454.23 8,605.64 
TIP/1 29.57 29.57 
รวมมูลค่าทัง้หมด 8,797.75 10,949.16 
จ านวนหุ้นของ PR (ล้านหุ้น) 149.70 149.70 
มูลค่าหุ้นของ PR (บาทต่อหุ้น) 58.77 73.14 

หมายเหต:ุ 1. รายละเอียดการประเมินมลูค่าบริษัทร่วมของ PR ดใูนเอกสารแนบ 1 

 
เพิ่มเติมเป็น 

สรุปการประเมินมลูคา่หุ้น PR ด้วยวธีิรวมสว่นของกิจการ 
PR ถือหุ้นในบริษัทร่วมจ านวน 2 บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ได้แก่ PB ซึ่งด าเนินธุรกิจขนมปังและเบเกอร่ี และ 

TIP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์จากข้าว มนัส าปะหลงั ข้าวโพดและพืชผลทางการเกษตร โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 37.52 และร้อยละ 25.00 ตามล าดบั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม ดงัตอ่ไปนี ้

1) การประเมินมูลค่าหุ้นใน PB ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมส าหรับ
การประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน PB และเลือกใช้ วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก ซึ่งคิดลดด้วย
ส่วนลดทัง้หมดจากราคาตลาด (Holding discount จากการถือครองโดย PR) ในสดัส่วนร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 
40  (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1) 

2) การประเมินมูลค่าหุ้นใน TIP ที่ปรึกษาทางเงินการอิสระพิจารณามูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี 
(Book Value Approach) เนื่องจาก TIP มีผลการด าเนินงานขาดทนุในปี 2559  

ตารางท่ี 5-15: การประเมนิมูลค่าหุ้น PR ด้วยวธีิรวมส่วนของกจิการ 
 (ล้านบาท) ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
PR 2,313.95 2,313.95 
มลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้นของ PR   
PB/1/2 (สดัสว่นการถือหุ้นของ PR ร้อยละ 37.52) 6,454.23 8,605.64 

TIP/1 (สดัสว่นการถือหุ้นของ PR ร้อยละ 25.00) 29.57 29.57 
รวมมูลค่าทัง้หมด 8,797.75 10,949.16 
จ านวนหุ้นของ PR (ล้านหุ้น) 149.70 149.70 
มูลค่าหุ้นของ PR (บาทต่อหุ้น) 58.77 73.14 

หมายเหต:ุ 1. รายละเอียดการประเมินมลูค่าบริษัทร่วมของ PR ดใูนเอกสารแนบ 1 
2. ค่าต ่าสดุ และสงูสดุมาจากช่วงค่า holding discount ในช่วงร้อยละ 40 ถงึร้อยละ 20  
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16. หน้า 40 เพิ่มเติม ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.6 สรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้นของ PR 

จากเดิม 

ผลการประเมินมลูคา่หุ้นของ PR ที่ได้จากการประเมินวิธีตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 5-16: สรุปผลการประเมนิและเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของการประเมนิมูลค่าหุ้น PR ในแต่ละวธีิ 
วธีิการประเมนิ ราคาหุ้น ข้อด ี ข้อด้อย 
วิธีมลูคา่ตาม
บญัชี 

14.39 สะท้อนถึงฐานะทางการเงินขณะใดขณะหนึง่
ของบริษัทฯ 

ไม่ได้สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์บางรายการและ
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีใช้
อ้างอิง รวมทัง้ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร
และศกัยภาพของบริษัทในอนาคต 

วิธีปรับมลูคา่ตาม
บญัชี 

54.52 – 68.89 สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์และ
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีในงบ
การเงินท่ีใช้อ้างอิง  

ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของ
บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทไม่ได้จดัให้มีการประเมินราคา
ทรัพย์สนิภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา จงึท าให้วิธีปรับมลูคา่
ตามบญัชีไม่สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท 

วิธีมลูคา่ตาม
ราคาตลาด 

56.25 – 60.50 ราคาตลาดถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทาน
ของนกัลงทนุ ซึง่นกัลงทนุได้พิจารณาจาก
ข้อมลูข่าวสารและการคาดการณ์ตา่งๆ รวมทัง้
สภาวะของตลาดโดยรวม  

เน่ืองจากหุ้นของ PR มีสภาพคลอ่งต ่าโดยพิจารณา
ปริมาณการซือ้ขายจ านวนหุ้นซือ้ขายตอ่จ านวนหุ้นจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Turnover Ratio) ดงันัน้
วิธีการประเมินมลูคา่ตามราคาตลาดอาจจะไม่ได้ สะท้อน
มลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท 

วิธีอตัราสว่นราคา
ตลาดตอ่ก าไร
สทุธิ 

82.26 – 95.03 สะท้อนผลประกอบการในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 
โดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ียของอตัราสว่น
ดงักลา่วของกลุม่คูเ่ทียบท่ีใช้อ้างอิง  

บริษัทคูเ่ทียบทัง้หมดท่ีคดัเลือกมานัน้ด าเนินธุรกิจใน
ตา่งประเทศ จงึอาจมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีแตกตา่งจาก PR อีก
ทัง้ PR มีหนีส้นิและภาระดอกเบีย้ที่ต ่า ดงันัน้อตัราสว่น
ราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิจงึอาจไม่สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริง
ของบริษัท 

วิธีอตัราสว่นราคา
ตลาดตอ่มลูคา่
ตามบญัชี  

42.35 – 45.13 สะท้อนผลประกอบการในอดีตและฐานะ
การเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดยเปรียบเทียบ
กบัคา่เฉล่ียของอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่คู่
เทียบท่ีใช้อ้างอิง  

บริษัทคูเ่ทียบทัง้หมดท่ีคดัเลือกมานัน้ด าเนินธุรกิจใน
ตา่งประเทศ จงึอาจมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีแตกตา่งจาก PR อีก
ทัง้มลูคา่ตามบญัชีไม่ได้เป็นเคร่ืองวดัทางการเงินท่ีดีของ
ธุรกิจ PR ดงันัน้อตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี
จงึอาจไม่สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท 

วิธีรวมสว่นของ
กิจการ 

58.77 – 73.14 สะท้อนมลูคา่ของกิจการ โดยประเมินแยกตาม
บริษัทด้วยวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมของแตล่ะ
บริษัท แล้วน ามารวมกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น
ของกิจการ จงึสามารถสะท้อนมลูคา่หุ้นท่ี
แท้จริงของหุ้นได้ดีในระดบัหนึง่ 

เน่ืองจาก PR มีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วม PB ท่ีสงู 
ดงันัน้ มลูคา่ของ PB ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั 
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เพิ่มเติมเป็น 

ผลการประเมินมลูคา่หุ้นของ PR ที่ได้จากการประเมินวิธีตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 5-16: สรุปผลการประเมนิและเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของการประเมนิมูลค่าหุ้น PR ในแต่ละวธีิ 
วธีิการประเมนิ ราคาหุ้น ข้อด ี ข้อด้อย 
วิธีมลูคา่ตาม
บญัชี 

14.39 สะท้อนถึงฐานะทางการเงินขณะใดขณะหนึง่
ของบริษัทฯ 

ไม่ได้สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์บางรายการและ
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีใช้
อ้างอิง รวมทัง้ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร
และศกัยภาพของบริษัทในอนาคต 

วิธีปรับมลูคา่ตาม
บญัชี 

54.52 – 68.89 สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์และ
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีในงบ
การเงินท่ีใช้อ้างอิง  

ไมไ่ด้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของ
บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทไม่ได้จดัให้มีการประเมินราคา
ทรัพย์สนิภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา จงึท าให้วิธีปรับมลูคา่
ตามบญัชีไม่สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท 

วิธีมลูคา่ตาม
ราคาตลาด 

56.25 – 60.50 ราคาตลาดถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทาน
ของนกัลงทนุ ซึง่นกัลงทนุได้พิจารณาจาก
ข้อมลูข่าวสารและการคาดการณ์ตา่งๆ รวมทัง้
สภาวะของตลาดโดยรวม  

เน่ืองจากหุ้นของ PR มีสภาพคลอ่งต ่าโดยพิจารณา
ปริมาณการซือ้ขายจ านวนหุ้นซือ้ขายตอ่จ านวนหุ้นจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Turnover Ratio) ดงันัน้
วิธีการประเมินมลูคา่ตามราคาตลาดอาจจะไม่ได้ สะท้อน
มลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท 

วิธีอตัราสว่นราคา
ตลาดตอ่ก าไร
สทุธิ 

82.26 – 95.03 สะท้อนผลประกอบการในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 
โดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ียของอตัราสว่น
ดงักลา่วของกลุม่คูเ่ทียบท่ีใช้อ้างอิง  

บริษัทคูเ่ทียบทัง้หมดท่ีคดัเลือกมานัน้ด าเนินธุรกิจใน
ตา่งประเทศ แม้จะประกอบธุรกิจกล้ายคลงึกบั PR หากแต่
อาจมีปัจจยัพืน้ฐานจากปัจจยัแวดล้อมของตลาดท่ี
แตกตา่งจาก PR นอกจากนีอี้กทัง้ PR ยงัมีหนีส้นิและ
ภาระดอกเบีย้ที่ต ่า ดงันัน้อตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไร
สทุธิของกลุม่คูเ่ทียบจงึอาจไม่สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของ
บริษัท 

วิธีอตัราสว่นราคา
ตลาดตอ่มลูคา่
ตามบญัชี  

42.35 – 45.13 สะท้อนผลประกอบการในอดีตและฐานะ
การเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดยเปรียบเทียบ
กบัคา่เฉล่ียของอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่คู่
เทียบท่ีใช้อ้างอิง  

บริษัทคูเ่ทียบทัง้หมดท่ีคดัเลือกมานัน้ด าเนินธุรกิจใน
ตา่งประเทศ จงึอาจมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีแตกตา่งจาก PR อีก
ทัง้มลูคา่ตามบญัชีไม่ได้เป็นเคร่ืองวดัทางการเงินท่ีดีของ
ธุรกิจ PR ดงันัน้อตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี
จงึอาจไม่สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท 

วิธีรวมสว่นของ
กิจการ 

58.77 – 73.14 สะท้อนมลูคา่ของกิจการ โดยประเมินแยกตาม
บริษัทด้วยวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมของแตล่ะ
บริษัท แล้วน ามารวมกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น
ของกิจการ จงึสามารถสะท้อนมลูคา่หุ้นท่ี
แท้จริงของหุ้นได้ดีในระดบัหนึง่ 

เน่ืองจาก PR มีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วม PB ท่ีสงู 
ดงันัน้ มลูคา่ของ PB ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั 
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17. หน้า 43 เพิ่มเติม ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.6 ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้จากการควบบริษัท 

จากเดิม 

ภายหลงัเสร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ บริษัทฯ จะท าการควบบริษัท ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 1 หุ้ นเดิมใน 
บริษัทฯ ต่อ 0.42373214 หุ้ นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้ นเดิมใน TF ต่อ 1.47927562 หุ้ นในบริษัทใหม่ โดยไม่มีแผนการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้คาดว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการควบ
บริษัท ได้แก่ การเสริมสร้างศกัยภาพทางด้านการเงิน ยกระดบัความน่าสนใจของหุ้นในบริษัทใหม่ตอ่นกัลงทนุ และสร้าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้และลดคา่ใช้จ่าย อยา่งไรก็ดี อาจได้รับความเสีย่งตา่งๆ ด้วยเช่นกนั เช่น ความเสีย่งที่อาจจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลในอนาคตที่ลดลง ความเสี่ยงจากความลา่ช้าของการด าเนินการควบบริษัท ความเสี่ยง
เก่ียวกบัความแตกตา่งในวฒันธรรมองค์กรและระบบการด าเนินการที่แตกต่างกนั ความเสี่ยงจากการขอใบอนญุาตและ
สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของบริษัทใหม ่ความเสีย่งเก่ียวกบัประเด็นทางภาษี เป็นต้น 

ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ อาจพิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้หากกงัวลว่าจะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตามจ านวนและราคาที่ต้องการ เนื่องจาก หากผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ไม่ได้ขายหุ้ นของตนให้กับผู้ ท าค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้หรือไม่ได้ขายหุ้นของตนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก่อนที่บริษัทฯ และ TF จะด าเนินการจดทะเบียนควบบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่วจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทใหมเ่มื่อบริษัทฯ และ TF จดทะเบียนควบบริษัทแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติมเป็น 

ภายหลงัเสร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ บริษัทฯ จะท าการควบบริษัท ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมใน
บริษัทฯ ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TF ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม่ โดยไม่มีแผนการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้คาดว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการควบ
บริษัท ได้แก่ การเสริมสร้างศกัยภาพทางด้านการเงิน ยกระดบัความน่าสนใจของหุ้นในบริษัทใหม่ตอ่นกัลงทนุ และสร้าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้และลดคา่ใช้จ่าย อยา่งไรก็ดี อาจได้รับความเสีย่งตา่งๆ ด้วยเช่นกนั เช่น ความเสีย่งที่อาจจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลในอนาคตที่ลดลง ความเสี่ยงจากความลา่ช้าของการด าเนินการควบบริษัท ความเสี่ยง
เก่ียวกบัความแตกตา่งในวฒันธรรมองค์กรและระบบการด าเนินการที่แตกต่างกนั ความเสี่ยงจากการขอใบอนญุาตและ
สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของบริษัทใหม ่ความเสีย่งเก่ียวกบัประเด็นทางภาษี เป็นต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การควบบริษัทมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ ถือหุ้นน่าจะได้รับผลประโยชน์
โดยรวมจากการควบบริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษารายละเอียดและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั
การควบบริษัทเพิ่มเติมได้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การควบบริษัท วนัที ่30 มีนาคม 2560 

ดงันัน้ อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม ่อาจพิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้หากกงัวล
วา่จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตามจ านวนและราคาที่ต้องการ เนื่องจาก หากผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่ได้ขายหุ้นของตนให้กับผู้ท าค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้หรือไม่ได้ขายหุ้นของตนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก่อนที่บริษัทฯ และ TF จะด าเนินการจดทะเบียนควบบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่วจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทใหมเ่มื่อบริษัทฯ และ TF จดทะเบียนควบบริษัททีค่าดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานและระยะเวลาในการเข้าท าธุรกรรมโดยสังเขปของ SPI, TF และ PR 
การด าเนินงาน ก าหนดการ 

การด าเนินการเก่ียวกับการรับโอนกิจการทัง้หมด (EBT) 
ก าหนดวนั record date ผู้ มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ SPI   30 มีนาคม 2560 
ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ SPI 31 มีนาคม 2560 
ประชมุผู้ ถือหุ้น SPI  25 เมษายน 2560 
SPI รับโอนกิจการและช าระคา่ตอบแทนแก่ PH  8 มิถนุายน 2560 
SPI ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PR (25 วนัท าการ) 21 มิถนุายน 2560 - 26 กรกฎาคม 

2560 
SPI ร่วมกบั TF ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PB (25 วนัท าการ) 21 มิถนุายน 2560 - 26 กรกฎาคม 

2560 
การด าเนินการเก่ียวกับการควบบริษัทของ TF และ PR 

ก าหนดวนั record date ผู้ มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ PR   29 มีนาคม 2560 
ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ PR  30 มีนาคม 2560 
ก าหนดวนั record date ผู้ มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ TF   30 มีนาคม 2560 
ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TF  31 มีนาคม 2560 
ประชมุผู้ ถือหุ้น TF และ PR   25 เมษายน 2560 
การรับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้น  TF  และ PR  ท่ีคัดค้านการควบบริษัท (14 วัน)(1)  26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาเจ้าหนีค้ดัค้านการควบบริษัท (2 เดือน) พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 
ประชมุคณะกรรมการบริษัท TF และ PR เพ่ือเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนสงิหาคม 

2560 
ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม (เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ รวมถึง ช่ือบริษัทใหม่ ทนุของบริษัทใหม่ การจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 
วตัถปุระสงค์ หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั กรรมการ และผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม่ เป็นต้น) 

คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตลุาคม 2560 

การควบบริษัทแล้วเสร็จ จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ และบริษัทใหม่เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตลุาคม 2560 

หมายเหต ุ 
(1) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์เป็นผู้ รับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดัค้านของทัง้ PR และ TF ในราคาที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้สดุท้ายก่อนวนัที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท ซึง่ได้แก่

วนัท่ี 24 เมษายน 2560 หรือที่ราคา 211 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้น TF และทีร่าคา 61.25 บาทต่อหุ้นส าหรับหุ้น PR 

 

18. หน้า 44 เพิ่มเติม ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.7 แผนการขายหุ้นของกิจการ 

จากเดิม 

ตามที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ แบบ 247-4 ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขายหุ้ นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการ
ท าค าเสนอซือ้และหุ้นที่จะรับซือ้จากการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีใ้ห้แก่บุคคลใด  ๆ  ในจ านวนที่มีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ เนื่องจากการท าค าเสนอซือ้จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตจากการถือหุ้ นในบริษัทฯ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอาหารใน
เครือสหพฒัน์ที่มีความผนัผวนคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัธุรกิจอื่นๆ ที่ผู้ท าค าเสนอซือ้เข้าลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั เช่น ธุรกิจสวน
อุตสาหกรรม ธุรกิจเคร่ืองส าอาง และธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าการปรับ
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ซึ่งผู้ท าค าเสนอซือ้อาจขายหรือโอนหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
มีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้  
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ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะได้มีการพิจารณาระดบัการลงทนุและการถือหุ้นในบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัแผนการด าเนินงาน 
การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยทุธ์ ความต้องการใช้เงินทนุ และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้มัน่ใจวา่
บริษัทฯ จะมีความสามารถในการแข่งขนั ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทัง้ยงัมีเงินทุน และสภาพคล่องเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานและขยายกิจการตอ่ไป 

เพิ่มเติมเป็น 

ตามที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ แบบ 247-4 ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการ
ท าค าเสนอซือ้และหุ้นที่จะรับซือ้จากการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีใ้ห้แก่บุคคลใด  ๆ  ในจ านวนที่มีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ เนื่องจากการท าค าเสนอซือ้จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตจากการถือหุ้ นในบริษัทฯ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอาหารใน
เครือสหพฒัน์ที่มีความผนัผวนคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัธุรกิจอื่นๆ ที่ผู้ท าค าเสนอซือ้เข้าลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั เช่น ธุรกิจสวน
อุตสาหกรรม ธุรกิจเคร่ืองส าอาง และธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าการปรับ
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ซึ่งผู้ท าค าเสนอซือ้อาจขายหรือโอนหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
มีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้ ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนการที่จะท าการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น 
นอกเหนือจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและแจ้งขา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ก่อนการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้รวมทัง้ไมม่ี
แผนการที่จะเปลี่ยนแปลงระดบัการลงทุนและการถือหุ้นใน PR อย่างมีนยัส าคญัโดยการด าเนินการต่างๆ จะค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของ PR เป็นหลกั 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะได้มีการพิจารณาระดบัการลงทนุและการถือหุ้นในบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัแผนการด าเนินงาน 
การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยทุธ์ ความต้องการใช้เงินทนุ และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจวา่
บริษัทฯ จะมีความสามารถในการแข่งขนั ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทัง้ยงัมีเงินทุน และสภาพคล่องเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานและขยายกิจการตอ่ไป 

จากปัจจยัข้างต้นและข้อมลูอื่นที่รับรู้ได้ในปัจจบุนั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมพ่บเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ท าค าเสนอ
ซือ้จะขายหุ้นของกิจการในจ านวนที่มีนยัส าคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 
อีกทัง้ การลงทนุในกิจการมีความสอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซือ้ในปัจจบุนั 

 
19. หน้า 44 เพิ่มเติม ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.8 รายการระหว่างกัน 

จากเดิม 

ปัจจบุนั กิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านกังานก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกัน
ของกิจการ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 258 
ของผู้ท าค าเสนอซือ้ภายใต้ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซึ่งนโยบายการท ารายการ
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ระหว่างกันของกิจการอย่างไรก็ดี นโยบายการท ารายการระหว่างกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกิจการไม่ด ารง
สถานะการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แนใ่จว่าการท ารายการระหวา่งกนัทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนาคตจะเป็นการท ารายการที่มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Transaction) และใน
การท ารายการระหว่างกิจการ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มีเง่ือนไขหรือ
สิทธิประโยชน์พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานก .ล.ต. และเพื่อให้แน่ใจว่า
รายการระหวา่งกนัตา่งๆ ได้ท าขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

เพิ่มเติมเป็น 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

ปัจจุบนั ที่ผ่านมากิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนุมตัิรายการระหว่างกันตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านกังานก.ล.ต. เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการ
ระหว่างกันของกิจการ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และ /หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยรายการ
ระหวา่งกนัท่ีผา่นมาของกิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลนิต/ิ 
บุคคลท่ี 

อาจมีความ 
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของ 

รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
รายละเอียด 
และความ 

สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 

ส าหรับงวดสาม 
เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2560 

SPI A, E, F เงินปันผลจ่าย 9,180,000 - เงินปันผลตอ่ 
หุ้นจ านวน 
ปกตติามท่ี PR  
ประกาศจ่าย 

  คา่ใช้จ่ายสมัมนา - 1,000 ด าเนินการ 
ตามธุรกิจปกต ิ
ทางการค้า  
โดยมีเง่ือนไข 
การค้า 
โดยทัว่ไป 

หมายเหต ุ: ลกัษณะความสมัพนัธ์  
A: ถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกนั    B: บริษัทมกีรรมการร่วมกนั  
C: บริษัทค า้ประกนั   D: บริษัทให้กู้ยืม  
E: บริษัทมรีายการซือ้ขายระหว่างกนั  F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาติสนิทเนกรรมการ 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 258 
ของผู้ท าค าเสนอซือ้ภายใต้ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซึ่งนโยบายการท ารายการ
ระหว่างกันของกิจการอย่างไรก็ดี นโยบายการท ารายการระหว่างกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกิจการไม่ด ารง
สถานะการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกตอ่ไป 
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ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แนใ่จวา่การท ารายการระหวา่งกนัทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนาคตจะเป็นการท ารายการที่มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Transaction) และใน
การท ารายการระหว่างกิจการ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มีเง่ือนไขหรือ
สิทธิประโยชน์พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานก .ล.ต. และเพื่อให้แน่ใจว่า
รายการระหวา่งกนัตา่งๆ ได้ท าขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

จากปัจจัยข้างต้นและข้อมูลอื่นที่รับรู้ได้ในปัจจุบนั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตุอันควรสงสยัว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึง่นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ อีกทัง้ กิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
และส านกังานก.ล.ต. เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งตอ่เนื่อง 

 

20. หน้า 45 เพิ่มเติม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.1 สถานภาพของกิจการ 

จากเดิม 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ท าค า
เสนอซือ้มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 
รวมถึงให้การสนบัสนุนการควบบริษัทระหว่าง PR กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“การควบบริษัท”) 
(Amalgamation) ตามขัน้ตอนและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งจะท าให้เกิดบริษัทใหม ่(“บริษัทใหม่” หรือ “New Co.”) โดยคาดว่าการควบบริษัท
จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจจะมีความเสีย่งในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และอาจถกูเพิกถอน
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หากมีผู้ เสนอขายหุ้นแก่ผู้ท าค าเสนอซือ้จ านวนมาก จนอาจ
ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ น้อยกว่า  150 รายหรือมีสดัส่วนการถือหุ้ นน้อยกว่าร้อยละ  15 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลงัการควบบริษัทที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ.  
2560 จะสง่ผลให้บริษัทใหมม่ีขนาดใหญ่ขึน้ ดงันัน้จึงคาดวา่จ านวนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นราย
ย่อยจะสูงขึน้ ซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้  

เพิ่มเติมเป็น 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ท าค า
เสนอซือ้มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 
รวมถึงให้การสนบัสนุนการควบบริษัทระหว่าง PR กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“การควบบริษัท”) 
(Amalgamation) ตามขัน้ตอนและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไข
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เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งจะท าให้เกิดบริษัทใหม ่(“บริษัทใหม่” หรือ “New Co.”) โดยคาดว่าการควบบริษัท
จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจจะมีความเสีย่งในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และอาจถกูเพิกถอน
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หากมีผู้ เสนอขายหุ้นแก่ผู้ท าค าเสนอซือ้จ านวนมาก จนอาจ
ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ น้อยกว่า  150 รายหรือมีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ  15 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการควบบริษัทท่ีคาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม พ.ศ.2560 
จะสง่ผลให้บริษัทใหม่มีขนาดใหญ่ขึน้ ดงันัน้จึงคาดวา่จ านวนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย
จะสงูขึน้ ซึง่อาจจะช่วยลดความเสีย่งที่บริษัทฯ จะถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้  

จากปัจจัยข้างต้นและข้อมูลอื่นที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตุอันควรสงสยัว่าจะเกิด
เหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สถานภาพของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา
การท าค าเสนอซือ้ อีกทัง้ ผู้ท าค าเสนอซือ้นา่จะไมไ่ด้รับประโยชน์หากมีการเปลีย่นแปลงสถานภาพของกิจการ 

 

21. หน้า 45 เพิ่มเติม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.2.1 นโยบายการบริหารกิจการ  

จากเดิม 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้และ
ยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น ผู้ ท าค าเสนอซื อ้อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น
อื่นๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร 
โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของกิจการ) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกบัการด าเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยัส าคญั ที่แตกต่างจากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ ผู้ท า
ค าเสนอซือ้จะด าเนินการให้ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการและ
ได้รับการอนมุตัิอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลบงัคบัใช้ใน
ขณะนัน้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในระยะสัน้
อาจยงัมีไม่มากนกั เนื่องจากวตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการด าเนินธุรกิจหลักของกิจการ 
โครงสร้างองค์กร และบคุลากรจะยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคตอนัใกล้ พร้อมทัง้ผู้ท าค าเสนอซือ้ยงัมี
เงินทนุ และสภาพคลอ่งเพียงพอส าหรับการด าเนินงานและการขยายกิจการตอ่ไป 
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ทัง้นีภ้ายหลงัการควบบริษัท การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใดๆ ที่มีนยัส าคญั จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ 
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม ่เพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบของ ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

เพิ่มเติมเป็น 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ นโยบาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอยา่งมนียัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้และยงัคงมีความตัง้ใจที่จะมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม  

อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น เช่น การปรับตวัขององค์กรตามการเปลีย่นแปลงของตลาด และความต้องการ ของ
ผู้บริโภค ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ เช่น สินค้าหรือบริการ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและนโยบาย
การตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ
หรือการเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของกิจการ) เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ ยงผลกระทบใดๆ ท่ีจะกระทบกับการ
ด าเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยัส าคญั ที่แตกต่างจากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ ผู้ท า
ค าเสนอซือ้จะด าเนินการให้ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการและ
ได้รับการอนมุตัิอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลบงัคบัใช้ใน
ขณะนัน้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในช่วงระยะ
สัน้เวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้อาจยังมีไม่มากนัก เนื่องจากวัตถุประสงค์ นโยบาย 
แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการด าเนินธุรกิจหลักของกิจการ โครงสร้างองค์กร และบุคลากรจะยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคตอนัใกล้ พร้อมทัง้ผู้ท าค าเสนอซือ้ยงัมีเงินทนุ และสภาพคลอ่งเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานและการขยายกิจการตอ่ไป 

ทัง้นีภ้ายหลงัการควบบริษัท การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใดๆ ที่มีนยัส าคญั จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ 
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม ่เพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบของ ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

22. หน้า 46 เพิ่มเติม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.2.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

จากเดิม 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมไ่ด้ชีแ้จงเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(แบบ 247-4)  
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ตารางท่ี 7-1: การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในอดีต 

ปี เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) เงนิปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) รวม (บาท/หุ้น) 
อัตราเงนิปันผลต่อก าไร

สุทธิ/1 (ร้อยละ) 
2559 0.94 1.22 2.16 50.13% 
2558 0.85 1.1 1.95 50.03% 

2557/2 0.81 1.07 1.88 50.61% 

หมายเหต:ุ 1. ค านวนจากงบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุรวมวิธีรวมสว่นได้เสยี  
  2. ปรับปรุงใหม่ 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ต่อปี ในอตัราการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานประจ าปีในสว่นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
รวมกบัเงินปันผลรับจากผลการด าเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทร่วม  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการจ่ายเงินปันผลอาจยงัมีไม่มากนกั เนื่องจาก
คาดว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลน่าจะยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดี ผู้ท าค า
เสนอซือ้อาจปรับเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกบัการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงิน หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต ทัง้นี ้ภายหลงัการควบบริษัทท่ีคาดวา่จะเสร็จ
สิน้ในเดือนตุลาคม 2560 นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงินของบริษัทใหม ่โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัคณะกรรมการของบริษัทใหม ่ซึง่จะได้รับการ
แตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้น PR และผู้ ถือหุ้น TF ภายหลงัการควบบริษัท 

เพิ่มเติมเป็น 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมไ่ด้ชีแ้จงเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(แบบ 247-4) ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งมีนยัส าคญั  ในระยะเวลา 12 เดือน
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้  

ตารางท่ี 7-1: การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในอดีต 

ปี เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) เงนิปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) รวม (บาท/หุ้น) 
อัตราเงนิปันผลต่อก าไร

สุทธิ/1 (ร้อยละ) 
2559 0.94 1.22 2.16 50.13% 
2558 0.85 1.1 1.95 50.03% 
2557/2 0.81 1.07 1.88 50.61% 

หมายเหต:ุ 1. ค านวนจากงบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุรวมวิธีรวมสว่นได้เสยี  
  2. ปรับปรุงใหม่ 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ต่อปี ในอตัราการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานประจ าปีในสว่นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
รวมกบัเงินปันผลรับจากผลการด าเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทร่วม  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการจ่ายเงินปันผลอาจยงัมีไม่มากนกั เนื่องจาก
คาดว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลน่าจะยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคตอนัใกล้ อย่างไรก็ดี ผู้ท าค า
เสนอซือ้อาจปรับเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกบัการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงิน หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต ทัง้นี ้ภายหลงัการควบบริษัทท่ีคาดวา่จะเสร็จ
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สิน้ในเดือนตุลาคม 2560 นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงินของบริษัทใหม ่โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัคณะกรรมการของบริษัทใหม ่ซึง่จะได้รับการ
แตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้น PR และผู้ ถือหุ้น TF ภายหลงัการควบบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าโครงสร้างการจดัการของบริษัทใหมภ่ายหลงัการควบรวมบริษัท จะคล้ายคลงึกบัโครงสร้างการ
จัดการของ TF ในปัจจุบนั เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทใหม่จะมาจาก TF เป็นหลกั นอกจากนีบ้ริษัทฯ คาดว่า
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทใหม่สว่นใหญ่จะเป็นไปตามโครงสร้างคณะกรรมการของ TF ในปัจจุบนั ซึ่งกรรมการ
ของ TF สว่นหนึง่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ PR เช่นกนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหมจ่ะมีอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ซึ่ง
คล้ายคลงึกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ TF อยา่งไรก็ตาม รายละเอียดของบริษัทใหม ่ซึง่รวมถึง โครงสร้างการจดัการ 
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กลา่วมาข้างต้น ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ TF และ PR 
ซึง่การประชมุจะจดัขึน้ในช่วงกลางเดือนสงิหาคม 2560 และจะแจ้งมติที่ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์สดัสว่นเงินปันผลที่ผู้ ถือหุ้น PR จะได้รับโดยค านวณจากอตัราการ
จดัสรรหุ้น 1 หุ้นเดิมใน PR ตอ่ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม ่ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

หมายเหต:ุ เงินปันผลจ่ายดังแสดงในตารางข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบเท่านัน้ โดยค านวณจากก าไรสทุธิของบริษัทใหม่ของงบการเงินรวมเสมือน ถือ
เสมือนว่า PB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

หากบริษัทใหม่มีนโยบายการจ่ายปันผลอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของบริษัท
ใหม่ (งบรวมเสมือน) ผู้ ถือหุ้นของ PR ภายหลงัการควบบริษัทจะได้รับเงินปันผลลดลงเมื่อเทียบกบัก่อนควบบริษัท  โดย
ค านวณจากก าไรสุทธิของบริษัทใหม่ (งบรวมเสมือน) ในปี 2558 และ 2559 อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่จะได้รับจริง
ภายหลงัการควบบริษัท จะขึน้อยู่กับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่และผลประกอบการในอนาคต ซึ่งอาจได้รับ
ผลประโยชน์จากการควบบริษัทในด้านการเงินและการบริหารงาน  

 

23. หน้า 46 เพิ่มเติม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.2.3 โครงสร้างกรรมการ 

จากเดิม 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนการเปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการและไมม่ีแผนท่ีจะเสนอ
รายช่ือกรรมการมาด ารงต าแหนง่ในบริษัทฯ ดงันัน้ผู้ท าค าเสนอซือ้จึงไมม่ีอิทธิพลตอ่การลงคะแนนเสยีงของคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความ

(หน่วย: บาทตอ่หุ้น) 2558 2559 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม ่(งบเสมือน) 7.76 8.71 
อตัราการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าของบริษัทใหม่ท่ีคาดการณ์ 40% 40% 
เงินปันผลตอ่ 1 หุ้นของบริษัทใหม ่ 3.10 3.48 
อตัราการจดัสรรหุ้น (หุ้นบริษัทใหม่ตอ่ 1 หุ้น PR) 0.42373214 
เงนิปันผลต่อ 1 หุ้นของ PR (เสมือนหลังการควบบริษัท) 1.32 1.48 
เงินปันผลตอ่ 1 หุ้นของ PR (ตามท่ีจ่ายจริงในอดีต) 1.95 2.16 
เงินปันผลท่ีเปล่ียนแปลงไป   (0.63) (0.68) 
สัดส่วนเงนิปันผลท่ีเปล่ียนแปลงไป  -33% -32% 
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เหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เ ก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนัน้ ทัง้นี  ้ภายหลังการควบบริษัทที่คาดว่าจะเสร็จสิน้ในเดือนตุลาคม 2560 
คณะกรรมการใหมจ่ะได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้น PR และผู้ ถือหุ้น TF 

เพิ่มเติมเป็น 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนการเปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการและไมม่ีแผนท่ีจะเสนอ
รายช่ือกรรมการมาด ารงต าแหนง่ในบริษัทฯ ดงันัน้ผู้ท าค าเสนอซือ้จึงไมม่ีอิทธิพลตอ่การลงคะแนนเสยีงของคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เ ก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนัน้ ทัง้นี  ้ภายหลังการควบบริษัทที่คาดว่าจะเสร็จสิน้ในเดือนตุลาคม 2560 
คณะกรรมการใหมจ่ะได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้น PR และผู้ ถือหุ้น TF 

บริษัทฯ คาดว่าคณะกรรมการของบริษัทใหม่จะประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ 10 ท่าน 
และกรรมการอิสระ 5 ทา่น ซึง่รายช่ือกรรมการของบริษัทใหม ่10 ทา่นจะมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ (ไม่รวมกรรมการอสิระ) 
1 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 
2 นาย พพิฒั พะเนียงเวทย์ 
3 นาย ก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 
4 นาย สชุยั รัตนเจียเจริญ 

5 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ 
6 นาย ก าธร ตตยิกวี 
7 นาย อภิชาต ิธรรมมโนมยั 
8 นาย บญุชยั โชควฒันา 

9 นาย เวทติ โชควฒันา 
10 น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการใหมจ่ะขึน้อยูก่บัการประชมุคณะกรรมการบริษัท TF และ PR และการประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้น 
PR และผู้ ถือหุ้น TF ซึง่คาดวา่จะอยูใ่นชว่งเดือน ตลุาคม 2560 

 

24. หน้า 49 เพิ่มเติม ส่วนเอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 9 ข้อ 9.1.1 วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
(Weighted Average Market Value Approach) 

จากเดิม 

PR และ PB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การที่ธุรกิจหลกัของแต่ละบริษัทมีปัจจัยและความเสี่ยงที่
แตกต่างกนั ประกอบกบัขนาดธุรกิจของ PB ใหญ่กว่า PR และ PR ไม่ได้มีอ านาจควบคมุอยา่งเบ็ดเสร็จใน PB ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงพิจารณาวา่ มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน PB ที่ถือครองโดย PR ควรจะมีมลูค่าต ่ากว่าราคาตลาด 
ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นของ PR อาจจะไมไ่ด้ต้องการลงทนุใน PB ซึง่มีธุรกิจหลกัที่แตกตา่งจาก PR  
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2. นกัลงทนุทัว่ไปสามารถลงทนุในหุ้น PB ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้โดยตรง สง่ผลให้มลูค่าของ PB อาจถกูลดทอน
หากถือหุ้นผา่น PR ซึง่เป็นผลจากคา่ใช้จ่ายในการถือครอง (Holding cost) 

3. โครงสร้างการถือหุ้นของ PR และการเปิดเผยข้อมลูที่มีความซบัซ้อน อาจท าให้ความน่าสนใจของนกัลงทนุที่มี
ตอ่หุ้นลดลง 

4. หาก PR ต้องการรับรู้มลูคา่เงินลงทนุใน PB ที่ถืออยู่ร้อยละ 37.52 โดยทนัที คาดว่ามลูคา่หุ้นที่ PR จะได้รับจาก
การขายหุ้นใน PB จะได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องของหุ้น PB ดงันัน้ราคาที่น่าจะขายได้อาจจะต ่า
กวา่ราคาตลาดอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงระยะเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการขายหุ้นจ านวนมาก 

เพิ่มเติมเป็น 

PR และ PB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การที่ธุรกิจหลกัของแต่ละบริษัทมีปัจจัยและความเสี่ยงที่
แตกต่างกนั ประกอบกบัขนาดธุรกิจของ PB ใหญ่กว่า PR และ PR ไม่ได้มีอ านาจควบคมุอยา่งเบ็ดเสร็จใน PB ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงพิจารณาวา่ มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน PB ที่ถือครองโดย PR ควรจะมีมลูค่าต ่ากว่าราคาตลาด 
ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นของ PR อาจจะไมไ่ด้ต้องการลงทนุใน PB ซึง่มีธุรกิจหลกัที่แตกตา่งจาก PR  
1. นกัลงทนุทัว่ไปสามารถลงทนุในหุ้น PB ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้โดยตรง สง่ผลให้มลูค่าของ PB อาจถกูลดทอน

หากถือหุ้นผา่น PR ซึง่เป็นผลจากคา่ใช้จ่ายในการถือครอง (Holding cost) 
3. โครงสร้างการถือหุ้นของ PR และการเปิดเผยข้อมลูที่มีความซบัซ้อน อาจท าให้ความน่าสนใจของนกัลงทนุที่มี

ตอ่หุ้นลดลง 
2. หาก PR ต้องการรับรู้มลูคา่เงินลงทนุใน PB ที่ถืออยู่ร้อยละ 37.52 โดยทนัที คาดว่ามลูคา่หุ้นที่ PR จะได้รับจาก

การขายหุ้นใน PB จะได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องของหุ้น PB ดงันัน้ราคาที่น่าจะขายได้อาจจะต ่า
กวา่ราคาตลาดอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงระยะเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการขายหุ้นจ านวนมาก 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบทวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องของดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ช่ือเสียงในวงการการลงทุนในประเทศไทย เป็นที่รู้จักกนัดีในการเขียนหนงัสือ บทความ และการบรรยายที่เก่ียวกบัการ
ลงทนุ ดงันี ้

“...หุ้นกลุ่มแรกที่ค่อนข้างชดัเจนในตลาดหุ้นไทยก็คือ หุ้นที่เป็น “Holding Company” หรือหุ้นที่มีทรัพย์สินหลกัเป็น
หุ้นของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์เหมือนกนั หุ้นเหล่านี้หลาย ๆ ตวัถือหุ้นบริษัทอื่นอยู่คิดเป็นมูลค่า
ตลาดแล้ว สูงกว่ามูลค่าตลาดทัง้หมดของตนเอง ตวัอย่างเช่น หุ้น ก. มีมูลค่าตลาดของหุ้นของบริษัทเท่ากบั 800 ล้าน
บาท แต่ถือหุ้นในบริษัท ข. คิดเป็นมูลค่าตลาดเท่ากบั 1,000 ล้านบาท โดยที่บริษัทไม่มีหนี้สินจากสถาบนัการเงินเลย 
ดงันัน้ ในทางทฤษฎีแลว้ ถา้เราสามารถซ้ือหุน้ของบริษทั ก. ทัง้หมดโดยใช้เงิน 800 ลา้นบาท เราก็สามารถขายหุน้ทีบ่ริษทั
ถือในบริษัท ข. ได้เงินมา 1,000 ล้านบาท เราก็จะได้ก าไรทนัที 200 ล้านบาท และนี่ยงัไม่นบักิจการของบริษัทและ
ทรพัย์สินอืน่ ๆ ทีบ่ริษัทมีอยู่ ถา้พูดในเชิงวิชาการเราจะบอกว่าหุน้ ก. นัน้ มี “Discount” หรือส่วนลด อย่างนอ้ย 20% นัน่
ก็คือ หุ้นมีมูลค่าอย่างนอ้ย 1,000 ล้านบาท แต่ราคานัน้เท่ากบั 800 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากบัว่าราคามีส่วนลด 20% และถ้า
พูดในฐานะของ Value Investor แล้ว นีก็่คือหุ้น Value ตวัหน่ึงที่น่าซ้ือ เพราะเราเชื่อว่า ในไม่ช้า ราคาหุ้น ก. ก็น่าจะว่ิง
เข้าไปหา “มูลค่าทีแ่ทจ้ริง” และ Discount จะตอ้งหมดไป แต่ส่ิงทีเ่กิดข้ึนจริงมกัไม่เป็นอย่างนัน้ 
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หุน้ Holding Company ในประเทศไทยนัน้ เกือบทัง้หมดต่างก็มี Discount 10% – 20% ข้ึนไป และมนัเป็นอย่างนัน้
อยู่นานหรือเกือบตลอดไป เหตผุลคงเป็นเพราะว่า ในทางปฏิบติั เราไม่สามารถทีจ่ะ “ปลดปล่อย” มูลค่าหุน้ทีบ่ริษัทถืออยู่
โดยการขายหุน้ออกไปแลว้น าเงินมาแบ่งกนัไดเ้นือ่งจากผูถื้อหุน้ใหญ่ไม่ตอ้งการลดขนาดหรือลดทรพัย์สินของบริษทัลงโดย
การขายกิจการที่ตนเองถืออยู่เพือ่ที่จะน าเงินมาแบ่งให้กบัผูถื้อทกุคน ผูถื้อหุ้นใหญ่หรือเจ้าของอาจจะมองว่าการเก็บหุน้
ของบริษัทไว้ซ่ึงท าให้ตนเองเป็นผูบ้ริหารต่อไปเร่ือย ๆ นัน้ เป็นผลดีกบัตนเองมากกว่า เพราะผลประโยชน์ในแง่ของการ
เป็นผูบ้ริหารและรับเงินไปเร่ือยๆ เป็นรายปี นัน้ อาจจะสูงกว่าการขายหุ้นท้ิงแล้วต้องน าเงินมาแบ่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคน 
และนี่จึงท าให้หุ้น Holding Company ในตลาดหุ้นไทย เป็นหุ้นที่มี Discount “ตลอดกาล”...”  (ที่มา: คอลมัน์ โลกใน
มมุมองของ Value Investor ในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 21 มกราคม 2555) 

25. หน้า 51 เพิ่มเติม ส่วนเอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 9 ข้อ 9.1.1 วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
(Weighted Average Market Value Approach) 

จากเดิม 

ในขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณางานวิจัยต่างๆ ท่ีจัดท าในต่างประเทศเพิ่มเติมเก่ียวกบัหุ้น
จ ากดัสิทธ์ิ (Restricted Stock) ซึ่งหมายถึง หุ้นท่ีถกูจ ากดัสิทธ์ิโดยกฎหมายหลกัทรัพย์ เช่น ถกูก าหนดระยะเวลาการถือ
หุ้นเป็นเวลา 1 ปี ก่อนมีสิทธ์ิท าการซือ้ขายปกติในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งในระหว่างระยะเวลาท่ีถือนี ้การซือ้ขายจะท าได้
ผ่านการซือ้ขายหุ้นแบบเจาะจง (Private Placement) สง่ผลให้การซือ้ขายดงักลา่วเป็นการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ที่ราคาต ่ากวา่ราคาตลาด ซึง่สะท้อนถึงสว่นลดจากการขาดสภาพคลอ่งของหุ้น (อยา่งไรก็ดี หุ้นของ PB ที่ถือครองโดย PR 
ถือว่ามีสภาพคลอ่งต ่า แต่ไม่ใช่หุ้นจ ากดัสิทธ์ิ) โดยงานวิจยัดงักลา่วมีอตัราคิดลดอยู่ในช่วงร้อยละ 25.80 – 45.00 และมี
คา่เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 33.38 สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 9-2: สรุปอัตราคดิลดจากการขาดสภาพคล่องของหุ้นจากงานวจัิย 
งานวจัิยเก่ียวกับหุ้นจ ากัดสิทธิ อัตราคดิลดเฉล่ีย 
Institutional Investor Study1 25.80% 
Gelman2 33.00% 
Trout3 33.50% 
Moroney4 35.60% 
Maher5 35.40% 

Standard Research Consultants6  45.00% 
Willamette Management Associates7  31.20% 
Silber8 33.80% 
ที่มา: ข้อมูลที่คัดมาจากหนังสือ Valuing a business: the analysis and appraisal of closely held companies, 4th Edition; Pratt, Shannon, Robert Reilly, and Robert Schweis. 2000 

ตามงานเอกสารงานวิจยัดงันี ้
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2. Milton Gelman, An Economists-Financial Analyst's Approach to Valuing Stock of a Closely Held Company, Journal of Taxation, June 1972, 353-354. 
3. Robert R. Trout, Estimation of the Discount Associated with the Transfer of Restricted Securities, Taxes, June 1997, 381-384. 
4. Moroney, Robert E., Most Courts Overvalue Closely Held Stocks, Taxes, March 1993, 144-154. 
5. Maher, Michael J., Discounts for Lack-of-marketability for Closely Held Business Interests, Taxes, September 1976, 562-71. 
6. Pittock, William F., and Stryker, Charles H., Revenue Ruling 77-287 Revisited, SRC Quarterly Reports, Spring 1983. 
7. Willamette Management Associates study (unpublished) 
8. Silber, William L., Discounts on Restricted Stock: The Impact of Illiquidity on Stock Prices, Financial Analysts Journal, July-August 1991, 60-64. 
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จากการวิเคราะห์ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่ มลูคา่ของเงินลงทนุใน PB ควรจะคิดลดด้วยสว่นลด
ทัง้หมดจากราคาตลาดในสดัส่วนร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 เพื่อให้สะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนใน PB ที่ถือครอง
โดย PR โดยสรุปการค านวณได้ดงัตอ่ไปนี ้

เพิ่มเติมเป็น 

ในขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณางานวิจัยต่างๆ ท่ีจัดท าในต่างประเทศเพิ่มเติมเก่ียวกบัหุ้น
จ ากดัสิทธ์ิ (Restricted Stock) ซึ่งหมายถึง หุ้นท่ีถกูจ ากดัสิทธ์ิโดยกฎหมายหลกัทรัพย์ เช่น ถกูก าหนดระยะเวลาการถือ
หุ้นเป็นเวลา 1 ปี ก่อนมีสิทธ์ิท าการซือ้ขายปกติในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งในระหว่างระยะเวลาท่ีถือนี ้การซือ้ขายจะท าได้
ผ่านการซือ้ขายหุ้นแบบเจาะจง (Private Placement) สง่ผลให้การซือ้ขายดงักลา่วเป็นการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทีร่าคาต ่ากวา่ราคาตลาด ซึง่สะท้อนถึงสว่นลดจากการขาดสภาพคลอ่งของหุ้น (Illiquidity Discount) (อยา่งไรก็ดี หุ้นของ 
PB ที่ถือครองโดย PR ถือว่ามีสภาพคลอ่งต ่า แต่ไม่ใช่หุ้นจ ากดัสิทธ์ิ) โดยงานวิจยัดงักลา่วมีอตัราคิดลดอยูใ่นช่วงร้อยละ 
25.80 – 45.00 และมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 33.38 สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 9-2: สรุปอัตราคดิลดจากการขาดสภาพคล่องของหุ้นจากงานวจัิย 
งานวจัิยเก่ียวกับหุ้นจ ากัดสิทธิ อัตราคดิลดเฉล่ีย 

Institutional Investor Study1 25.80% 

Gelman2 33.00% 
Trout3 33.50% 
Moroney4 35.60% 
Maher5 35.40% 

Standard Research Consultants6  45.00% 
Willamette Management Associates7  31.20% 
Silber8 33.80% 
ที่มา: ข้อมูลที่คัดมาจากหนังสือ Valuing a business: the analysis and appraisal of closely held companies, 4th Edition; Pratt, Shannon, Robert Reilly, and Robert Schweis. 2000 

ตามงานเอกสารงานวิจยัดงันี ้
1. Discounts Involved in Purchases of Common Stock (1966-1969), Institutional Investor Study Report of the Securities and Exchange Commission, H.R. Do. No. 92-

64, Part 5, 92nd Congress, 1st Session, 1971, 2444- 2456. 
2. Milton Gelman, An Economists-Financial Analyst's Approach to Valuing Stock of a Closely Held Company, Journal of Taxation, June 1972, 353-354. 
3. Robert R. Trout, Estimation of the Discount Associated with the Transfer of Restricted Securities, Taxes, June 1997, 381-384. 
4. Moroney, Robert E., Most Courts Overvalue Closely Held Stocks, Taxes, March 1993, 144-154. 
5. Maher, Michael J., Discounts for Lack-of-marketability for Closely Held Business Interests, Taxes, September 1976, 562-71. 
6. Pittock, William F., and Stryker, Charles H., Revenue Ruling 77-287 Revisited, SRC Quarterly Reports, Spring 1983. 
7. Willamette Management Associates study (unpublished) 
8. Silber, William L., Discounts on Restricted Stock: The Impact of Illiquidity on Stock Prices, Financial Analysts Journal, July-August 1991, 60-64. 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระน าข้อมลูข้างต้นมาประกอบการพิจารณาเนื่องจากงานวิจยัดงักลา่วสามารถสะท้อน
สว่นลดจากการขาดสภาพคลอ่งของหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ดี ไม่ได้น ามาอ้างอิงเทียบเคียงโดยตรงเนื่องจากหุ้นของ 
PB ไมไ่ด้เป็นหุ้นจ ากดัสทิธ์ิ  

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษางานวิจัยของ Professor Aswath Damodaran เก่ียวกับส่วนลดจาก
การขาดสภาพคลอ่งของหุ้น (Illiquidity Discount) ซึง่ได้พิจารณาวา่ Illiquidity Discount จะอยูใ่นช่วงตัง้แตร้่อยละ 15 ถึง
ร้อยละ 35 แตอ่าจสงูหรือต ่าโดยขึน้อยูก่บัสองปัจจยัหลกัคือ 1) ความสามารถในการท าก าไร และ 2) ขนาดของธุรกิจ (โดย
วดัจากมลูค่าของยอดขาย) สงัเกตได้ว่าธุรกิจที่มีขนาดเล็กและขาดทุนจะมีสว่นลดในอตัราที่สงูกว่า และธุรกิจที่มีขนาด
ใหญ่และมีก าไรจะมีสว่นลดในอตัราที่ต ่ากวา่ ดงัที่แสดงในแผนภาพตอ่ไปนี ้
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ที่มา:  Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset 3rd Edition (2016) โดย Professor Aswath Damodaran ซึง่เป็นศาสตราจารย์ที่สอนวิชา 

Corporate Finance และ Valuation ที่ the Stern School of Business at New York University และเป็นผู้ที่มีชื่อเสยีงในวงการการเงิน เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะนกัวิชาการและผู้ เขียน
หนังสือเกี่ยวกับการประเมินราคา การเงินองค์กร และการจัดการการลงทุน การประเมินมูลค่า ท่านมีผลงานหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า ส่วนได้เสียเช่นเดียวกับ
การเงินขององค์กรและการลงทนุ นอกจากนี ้ผลงานยงัได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวารสารชัน้น าของการเงิน การลงทนุ 

ทัง้นี ้PB เป็นบริษัทที่มีก าไร (Profitable firm) และมีรายได้รวมในปี 2559 เท่ากับ 7.6 พันล้าน หรือประมาณ 226 
ล้านเหรียญสหรัฐ ดงันัน้ จึงควรมีสว่นลด Illiquidity Discount ใกล้เคียงกบัร้อยละ 20 ตามแผนภาพข้างต้น 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่ มลูคา่ของเงินลงทนุใน PB ควรจะคิดลดด้วยสว่นลด
ทัง้หมด (รวมทัง้ Holding Discount และ Illiquidity Discount) จากราคาตลาดในสดัสว่นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 เพื่อให้
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุใน PB ที่ถือครองโดย PR โดยสรุปการค านวณได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
26. หน้า 51 เพิ่มเติม ส่วนเอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 9 ข้อ 9.1.2 วิธีคิดลดเงนิปันผล (Dividend Discounted Model: 

DDM) 

จากเดิม 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล (DDM) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการเงินปันผลจาก
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจบุนัของ PB และประมาณการก าไรสทุธิในอนาคตห้าปีถึงปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระอ้างอิงข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและพนกังานของ PB รวมทัง้พิจารณาถึงข้อมลูทางการเงินที่เกิดขึน้จริงใน
อดีตและข้อมูลอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ทัง้นีส้มมติฐานที่ใช้ในการจดัท าประมาณการ พิจารณาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน ทัง้นี ้หากปัจจัยดังกล่าวหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกิจการ รวมทัง้สถานการณ์ของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากสมมติฐานที่ก าหนดขึน้ 
มลูคา่ที่ประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 
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สมมติฐานในการจดัท าประมาณการรายได้ 

ธุรกิจหลกัของ PB เป็นการผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ีอื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดงันี ้1. ธุรกิจเบเกอร่ีค้า
สง่ (Wholesale) 2. ธุรกิจเบเกอร่ีค้าปลกี (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟูด้ และร้านอาหาร/ภตัตาคาร (Fast food & Catering) 4. 
ธุรกิจสง่ออก (Export)  

1) สมมติฐานด้านรายได้ของ PB 

ตารางท่ี 9-4: สมมตฐิานเก่ียวกับรายได้ของ PB 
 สมมตฐิาน 

1. ธรุกิจค้าสง่  
ขนมปังชนิดแผ่น ก าหนดให้ยอดขายขนมปังชนิดแผ่น เติบโตร้อยละ 5.50 ต่อปี ตัง้แต่ 2560 – 2564 สอดคล้องกับประมาณการการ

เตบิโตตามการเตบิโตเชิงมลูคา่ของอตุสาหกรรมขนมปัง ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor) 

ขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์ และ
ขนมปังส าหรับฮอตดอก 

ก าหนดให้ยอดขายขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส าหรับฮอตดอกไม่มีการเติบโต สืบเน่ืองจากในช่วง 5 ปีท่ี
ผ่านมาอตัราการเติบโตของยอดขายขนมปังส าหรับเบอร์เกรอ์ และขนมปังส าหรับออตมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก 
ประกอบกบัยอดขายขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์คดิเป็นสดัสว่นท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัผลติภณัฑ์อ่ืน 

ขนมปังพร้อมทาน ก าหนดให้ยอดขายขนมปังพร้อมทาน เติบโตร้อยละ 7.1 ต่อปี ตัง้แต่ 2560 – 2564 สอดคล้องกับประมาณการการ
เตบิโตตามการเตบิโตเชิงมลูคา่ของขนมปังพร้อมทาน (Packaged pastries) ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor)  

เค้กพร้อมทาน ก าหนดให้ยอดขายเค้กพร้อมทาน เตบิโตร้อยละ 5.6 ตอ่ปี ตัง้แต ่2560 – 2564 สอดคล้องกบัประมาณการการเติบโต
ตามการเตบิโตเชิงมลูคา่ของอตุสาหกรรมขนมเค้ก ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor) 

เบเกอร่ีอ่ืนๆ ก าหนดให้ยอดขายเบเกอร่ีอ่ืนๆ เติบโตร้อยละ 3.7 ต่อปี ตัง้แต่ 2560 – 2564 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโต
ตามการเตบิโตเชิงมลูคา่ของอตุสาหกรรมเบเกอร่ีหวาน (Confectionary) ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor) 

2. ธรุกิจค้าปลีก ร้านค้าปลีกของ PB ประกอบด้วย เดลิย่า มาดาม มาร์โก้ และกู๊ ดมอร์น่ิงฟาร์มเฮ้าส์ ก าหนดให้มีการเติบโตของ
ยอดขายคงที่ เน่ืองจากท่ีผ่านมามีอตัรายอดขายหดตวัลง และเป็นธุรกิจท่ี PB จะให้ความส าคญัลดลงในอนาคต 

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร ก าหนดให้จ านวนสาขาของลกูค้า เตบิโตร้อยละ 5.0 ตอ่ปี และยอดขายตอ่สาขาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.0 ตามอตัราเงินเฟ้อ  

4. ธรุกิจสง่ออก ก าหนดให้ยอดขายของธุรกิจส่งออกไม่มีการเติบโต สืบเน่ืองจากในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาอตัราการเติบโตของยอดขาย
ธุรกิจส่งออกมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก ประกอบกับยอดขายจากธุรกิจส่งออกคิดเป็นสดัส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบั
ผลติภณัฑ์อ่ืน 

รายได้อ่ืน  
ดอกเบีย้รับ อ้างอิงตามสดัส่วนดอกเบีย้รับต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน และเงิน

ลงทนุระยะยาว เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี ซึง่เทา่กบัร้อยละ 2.3 ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมี
ภาระค า้ประกนั และเงินลงทนุระยะยาว 

รายได้อ่ืนๆ อ้างอิงตามสดัสว่นรายได้อ่ืนๆ ตอ่ยอดขายเฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี ซึง่เทา่กบัร้อยละ 0.3 ของยอดขาย 

2) สมมติฐานด้านคา่ใช้จ่ายของ PB 

ตารางท่ี 9-5: สมมตฐิานค่าใช้จ่ายของ PB 
 สมมตฐิาน 

คา่ใช้จ่าย  
ต้นทนุขาย (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา) อ้างอิงตามสดัสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายเฉล่ียย้อนหลงั 4 ปี ซึง่เทา่กบัร้อยละ 53.20 ของยอดขาย ทัง้นี ้

ต้นทนุขายในปัจจบุนัมีแนวโน้มลดลง โดยมีผลมาจากราคาวตัถดุบิหลกัได้ปรับราคาลง และจากการ
บริหารด้านการผลติ ระบบการสัง่ซือ้อย่างมีประสทิธิภาพ 

คา่ใช้จ่ายในการขาย  อ้างอิงตามสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่ยอดขายรายปี เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปีของ PB เทา่กบั ร้อยละ 13.4 
ของยอดขาย 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ก าหนดให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ตามอตัราการเตบิโตของยอดขายในแตล่ะปี  
สมมตฐิานอ่ืนๆ  
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 สมมตฐิาน 
อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 9.3 ของก าไรก่อนภาษี อ้างองิจากคา่เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี 

ประมาณการทางการเงนิของ PB 

จากสมมตฐิานเกีย่วกบัประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย ประมาณการทางการเงนิของ PB ปี 2560 – 2564 มดีงันี้   

ตารางท่ี 9-6: ประมาณการทางการเงินของ PB 
(ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดจ้ากการขาย 8,014.04 8,487.02 8,989.46 9,523.22 10,090.28 
รายไดอ้ื่น 25.91 27.44 29.07 30.79 32.63 

รวมรายได้ 8,039.95 8,514.47 9,018.53 9,554.01 10,122.91 
ตน้ทนุขาย (4,263.32) (4,514.94) (4,782.23) (5,066.18) (5,367.84) 

ก าไรขัน้ต้น  3,776.63   3,999.53   4,236.30   4,487.84   4,755.07  
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (1,763.32) (1,867.38) (1,977.94) (2,095.38) (2,220.15) 

EBITDA  2,013.32 2,132.14 2,258.37 2,392.46 2,534.92 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (499.51) (552.37) (577.37) (625.40) (400.76) 

EBIT  1,513.80   1,579.77   1,681.00   1,767.06   2,134.16  
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 31.18  61.18    80.70  90.96  111.61  

EBT  1,544.98   1,640.96   1,761.69   1,858.02   2,245.77  
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้  (144.18)  (153.14)  (164.40)  (173.39)  (209.58) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี  1,400.81   1,487.82   1,597.29   1,684.63   2,036.19  

เพิ่มเติมเป็น 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล (DDM) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการเงินปันผลจาก
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจบุนัของ PB และประมาณการก าไรสทุธิในอนาคตห้าปีถึงปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระอ้างอิงข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและพนกังานของ PB รวมทัง้พิจารณาถึงข้อมลูทางการเงินที่เกิดขึน้จริงใน
อดีต 5 ปีย้อนหลงัระหวา่ง 2555 – 2559 และข้อมลูอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ทัง้นีส้มมติฐานท่ีใช้ในการจดัท าประมาณการ 
พิจารณาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และข้อมลูที่รับรู้ได้ในปัจจุบนั ทัง้นี ้หากปัจจยัดงักลา่วหรือปัจจยัภายนอก
อืน่ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของกิจการ รวมทัง้สถานการณ์ของกิจการมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจาก
สมมติฐานท่ีก าหนดขึน้ มลูคา่ที่ประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

 
สมมติฐานในการจดัท าประมาณการรายได้ 

ธุรกิจหลกัของ PB เป็นการผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ีอื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดงันี ้1. ธุรกิจเบเกอร่ีค้า
สง่ (Wholesale) 2. ธุรกิจเบเกอร่ีค้าปลกี (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟูด้ และร้านอาหาร/ภตัตาคาร (Fast food & Catering) 4. 
ธุรกิจสง่ออก (Export)  

1) สมมติฐานด้านรายได้ของ PB 

ตารางท่ี 9-4: สมมตฐิานเก่ียวกับรายได้ของ PB 
 สมมตฐิาน 

รายได้  
1. ธรุกิจค้าสง่  
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 สมมตฐิาน 
ขนมปังชนิดแผ่น ยอดขายของขนมปังชนิดแผ่นมีอัตราการเติบโตตัง้แต่ปี 2555-2559 อยู่ในช่วงร้อยละ 4.4-13.9 ต่อปี ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระก าหนดให้ยอดขายขนมปังชนิดแผ่น เติบโตร้อยละ 5.50 ต่อปี ตัง้แต่ 2560 – 2564 สอดคล้องกับ
ประมาณการการเตบิโตตามการเตบิโตเชิงมลูคา่ของอตุสาหกรรมขนมปัง ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor) 

ขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์ และ
ขนมปังส าหรับฮอตดอก 

ก าหนดให้ยอดขายขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส าหรับฮอตดอกไม่มีการเติบโต สืบเน่ืองจากในช่วง 5 ปีท่ี
ผ่านมาอตัราการเติบโตของยอดขายขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์เกรอ์ และขนมปังส าหรับฮอตดอกมีความผนัผวนเป็น
อย่างมาก ประกอบกบัยอดขายขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์คดิเป็นสดัสว่นท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัผลติภณัฑ์อ่ืน คดิเป็นเพียง
ร้อยละ 0.7 ของรายได้จากการขาย 

ขนมปังพร้อมทาน ยอดขายของขนมปังพร้อมทานมีอตัราการเติบโตตัง้แต่ปี 2555-2559 อยู่ในช่วงร้อยละ  (3.3) – 10.8 ต่อปี ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าขนมปังพร้อมทานมีความนิยมเพิ่มมากขึน้จึงก าหนดให้ยอดขายขนมปังพร้อมทาน 
เติบโตร้อยละ 7.1 ต่อปี ตัง้แต่ 2560 – 2564 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโตตามการเตบิโตเชิงมลูค่าของขนม
ปังพร้อมทาน (Packaged pastries) ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor) 

เค้กพร้อมทาน ยอดขายของเค้กพร้อมทานมีอัตราการเติบโตตัง้แต่ปี 2555-2559 อยู่ในช่วงร้อยละ (4.6) – 60.2 ต่อปี ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระก าหนดให้ยอดขายเค้กพร้อมทาน เติบโตร้อยละ 5.6 ต่อปี ตัง้แต่ 2560 – 2564 สอดคล้องกับ
ประมาณการการเตบิโตตามการเตบิโตเชิงมลูคา่ของอตุสาหกรรมขนมเค้ก ในปี 2559-2564 (ท่ีมา : Euromonitor) 

เบเกอร่ีอ่ืนๆ ยอดขายของเบเกอร่ีอ่ืนๆ มีอตัราการเตบิโตตัง้แตปี่ 2555-2559 อยู่ในช่วงร้อยละ (6.6) – 30.4 ตอ่ปี ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระก าหนดให้ยอดขายเบเกอร่ีอ่ืนๆ เตบิโตร้อยละ 3.7 ตอ่ปี ตัง้แต ่2560 – 2564 สอดคล้องกบัประมาณการการ
เติบโตตามการเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมเบเกอร่ีหวาน (Confectionary) ในปี 2559-2564 (ท่ีมา  : 
Euromonitor) 

2. ธรุกิจค้าปลีก ร้านค้าปลีกของบริษัทประกอบด้วย เดลยิ่า มาดาม มาร์โก้ และกู๊ดมอร์น่ิงฟาร์มเฮ้าส์ ก าหนดให้อตัรามีการเตบิโตเป็น
ร้อยละ 0 ของยอดขายคงที่ เน่ืองจากท่ีผ่านมามีอตัรายอดขายหดตวัลง และเป็นธุรกิจท่ีบริษัทจะให้ความส าคญัลดลง
ในอนาคต 

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร ก าหนดให้จ านวนสาขาของลกูค้า เตบิโตร้อยละ 5.0 ตอ่ปี และยอดขายตอ่สาขาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.0 ตามอตัราเงินเฟ้อ  

4. ธรุกิจสง่ออก ก าหนดให้ยอดขายของธุรกิจส่งออกไม่มีการเติบโต สืบเน่ืองจากในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาอตัราการเติบโตของยอดขาย
ธุรกิจส่งออกมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก ประกอบกับยอดขายจากธุรกิจส่งออกคิดเป็นสดัส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบั
ผลติภณัฑ์อ่ืน 

รายได้อ่ืน  
ดอกเบีย้รับ อ้างอิงตามสดัส่วนดอกเบีย้รับต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน และเงิน

ลงทนุระยะยาว เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี ซึง่เทา่กบัร้อยละ 2.3 ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมี
ภาระค า้ประกนั และเงินลงทนุระยะยาว 

รายได้อ่ืนๆ อ้างอิงตามสดัสว่นรายได้อ่ืนๆ ตอ่ยอดขายเฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี ซึง่เทา่กบัร้อยละ 0.3 ของยอดขาย 
หมายเหต:ุ ยอดขายของบริษัทในอดีตอยู่ในช่วงที่โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมบางชนัแห่งที่ 2 ยงัก่อสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีภ้ายหลงัการสร้างโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมบางชนัแห่งที่ 2 ที่

เสร็จสิน้แล้วในช่วงต้นปี 2560 จะท าให้บริษัทมีก าลงัการผลติเพียงพอต่อการเติบโตในอนาคตได้ตามประมาณการ 

2) สมมติฐานด้านคา่ใช้จ่ายของ PB 

ตารางท่ี 9-5: สมมตฐิานค่าใช้จ่ายของ PB 
 สมมตฐิาน 

คา่ใช้จ่าย  
ต้นทนุขาย (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา) อ้างอิงตามสดัสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายเฉล่ียย้อนหลงั 4 ปี ซึง่เทา่กบัร้อยละ 53.20 ของยอดขาย ทัง้นี ้

ต้นทนุขายในปัจจบุนัมีแนวโน้มลดลง โดยมีผลมาจากราคาวตัถดุบิหลกัได้ปรับราคาลง และจากการ
บริหารด้านการผลติ ระบบการสัง่ซือ้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยในปี 2559 วตัถดุบิและบรรจภุณัฑ์คดิเป็น
ร้อยละ 70.05 ของต้นทนุขาย โดยแบง่เป็น แปง้สาลีร้อยละ 24.92 ไขมนัร้อยละ 11.74 น า้ตาลร้อยละ 5.53 
ยีสต์ร้อยละ 1.74 สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ร้อยละ 12.61 วตัถดุบิอ่ืนๆ ร้อยละ 4.09 และ
บรรจภุณัฑ์ร้อยละ 9.41 (ท่ีมา แบบ 56-1) 
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 สมมตฐิาน 
คา่ใช้จ่ายในการขาย  อ้างอิงตามสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่ยอดขายรายปี เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปีของบริษัทเทา่กบั ร้อยละ 

13.4 ของยอดขาย โดยใน 5 ปีท่ีผ่านมามีคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
อย่างไรก็ดีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่ยอดขายในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อยูใ่นช่วงร้อยละ 13.1-14.0  ซึง่
ประกอบด้วย คา่บคุลากร คา่น า้ คา่ไฟ คา่น า้มนั คา่ใช้จ่ายทัว่ไปและคา่สง่เสริมการขาย ของฝ่ายขาย 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ก าหนดให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ตามอตัราการเตบิโตของยอดขายในแตล่ะปี ท่ีประมาณร้อยละ 
5.90 ตอ่ปี โดยในอดีต 5 ปีท่ีผ่านมาคา่ใช้จ่ายในการบริหารเตบิโตเฉล่ียร้อยละ 5.5 ซึง่ประกอบด้วย คา่
บคุลากร คา่สาธารณปูโภค คา่ยานพาหนะ คา่โฆษณาและการตลาด ของฝ่ายบริหาร 

สมมตฐิานอ่ืนๆ  
อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 9.3 ของก าไรก่อนภาษี อ้างองิจากคา่เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี 

ประมาณการทางการเงนิของ PB 

จากสมมตฐิานเกีย่วกบัประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย ประมาณการทางการเงนิของ PB ปี 2560 – 2564 มดีงันี้   

ตารางท่ี 9-6: ประมาณการทางการเงินของ PB 
(ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดจ้ากการขาย 8,014.04 8,487.02 8,989.46 9,523.22 10,090.28 
รายได้จากการขายในประเทศ 8,008.98  8,481.96  8,984.40  9,518.15  10,085.22  
รายได้จากธรุกิจสง่ออก 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 

รายไดอ้ื่น 25.91 27.44 29.07 30.79 32.63 
รวมรายได้ 8,039.95 8,514.47 9,018.53 9,554.01 10,122.91 
ตน้ทนุขาย (4,263.32) (4,514.94) (4,782.23) (5,066.18) (5,367.84) 

ก าไรขัน้ต้น  3,776.63   3,999.53   4,236.30   4,487.84   4,755.07  
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (1,763.32) (1,867.38) (1,977.94) (2,095.38) (2,220.15) 

EBITDA  2,013.32 2,132.14 2,258.37 2,392.46 2,534.92 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (499.51) (552.37) (577.37) (625.40) (400.76) 

EBIT  1,513.80   1,579.77   1,681.00   1,767.06   2,134.16  
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 31.18  61.18    80.70  90.96  111.61  

EBT  1,544.98   1,640.96   1,761.69   1,858.02   2,245.77  
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้  (144.18)  (153.14)  (164.40)  (173.39)  (209.58) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี  1,400.81   1,487.82   1,597.29   1,684.63   2,036.19  

27. หน้า 51 เพิ่มเติม ส่วนเอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 9 ข้อ 9.1.2 วิธีคิดลดเงนิปันผล (Dividend Discounted Model: 
DDM) ส่วนคดิลด (Discount rate) 

จากเดิม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณอัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล (Dividend 
Discounted Model: DDM) ของ PB โดยอ้างอิงจากต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้น ค านวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing 
Model (“CAPM”) สามารถค านวณได้ ดงันี ้

KE สามารถค านวณด้วยวิธี CAPM ดงันี:้ 

KE = RF + β x (RM – RF) 

โดยที:่ 
RF อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีไม่มีความเสี่ยง (Risk free rate) อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีย้อนหลงัราย

เดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 2.63 
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Beta  คา่ Beta (β) เป็นคา่เฉล่ียคา่ความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์กบัผลตอบแทนของบริษัทคูเ่ทียบ (โดยค านวณจาก
ราคาปิดย้อนหลงั 2 ปี ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.53 (ข้อมลูจาก Bloomberg)  

RM อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ (Market return) ค านวณได้จากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วง 10 ปี 
ย้อนหลงัรายเดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 12.02 (ข้อมลูจาก Bloomberg) 

หมายเหต:ุ 1 ยกเว้น Seoul Food Industrial Co., Ltd.ที่ค านวณจากราคาปิดย้อนหลงั 3 ปี เน่ืองจากราคามีความผนัผวนในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา 

 
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลอืกบริษัทคูเ่ทียบทัง้หมดจ านวน 8 ราย ดงันี ้

ช่ือบริษัท ตลาด เคร่ืองหมายการค้า ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
Kido Group Corp Ho Chi Minh 

Stock Index 
Various ผลติขนมอบและขนมหวาน คกุกี ้แคร็กเกอร์ พาย เค้ก และ

ขนมปัง รวมไปถึงช็อกโกแลต และขนมหวานอ่ืนๆ 
Nichiryo Baking Co., Ltd. Sapporo Stock 

Exchange 
Nichiryo ผลติและขายขนมและพาสต้า รวมทัง้ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร

และบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

Como Co., Ltd. Tokyo Stock 
Exchange 

Como’s bakery ผลติและขายขนมปังที่ท ามาจากยีสต์ธรรมชาต ิครัวซอง 
Danish panettones โดยขายและจดัจ าหน่ายผ่านร้าน
สะดวกซือ้และตู้หยอดเหรียญ  

First Baking Co., Ltd. Tokyo Stock 
Exchange 

- ผลติและขายขนมปังหลากประเภท บริษัทขยายข่องทางการ
จ าหน่ายไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซือ้ และ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 

Kotobuki Spirits Co., Ltd. Tokyo Stock 
Exchange 

Tokyo Milk Cheese 
Factory, Hokkaido’s 
LeTAO, Akai Fusen 

ผลติขนมหวาน เช่น คกุกี ้rice cakes, steamed cakes เจล
ลี่ ช็อกโกแลต และขนมหวานอ่ืน 

Seoul Food Industrial Co., Ltd Korea Stock 
Exchange 

koala, Matin de 
Boulanger and others 

ผลติเบเกอร่ีและขนมทานเลน่ รวมถึง อาหารสตัว์และระบบ
ก าจดัอาหารเสีย 

Yamazaki Baking Co., Ltd. Tokyo Stock 
Exchange 

yamazaki ผลติขนมอบ ได้แก่ ขนมปัง pastry และเค้ก บริษัทมีระบบ
เครือข่ายการขายทัว่ประเทศ และยงัด าเนินธุรกิจแฟรนไชส์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซือ้ 

PT Nippon Indosari Corpindo, 
Tbk 

Jakarta Stock 
Exchange 

SARI ROTI ผลติขนมอบ ขนมปัง เค้ก ขนมปังพดุดิง้ ลาซานญ่าและ
อาหารอ่ืนๆ 

ที่มา: Bloomberg 

จากสมมตฐิานอตัราสว่นคดิลดข้างต้น ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น (KE) เทา่กบัร้อยละ 7.60  

เพิ่มเติมเป็น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณอัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล (Dividend 
Discounted Model: DDM) ของ PB โดยอ้างอิงจากต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้น ค านวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing 
Model (“CAPM”) สามารถค านวณได้ ดงันี ้

KE สามารถค านวณด้วยวิธี CAPM ดงันี:้ 

KE = RF + β x (RM – RF) 
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โดยที:่ 
RF อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีไม่มีความเสี่ยง (Risk free rate) อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีย้อนหลงัราย

เดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 2.63 

Beta  คา่ Beta (β) เป็นคา่เฉล่ียคา่ความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์กบัผลตอบแทนของบริษัทคูเ่ทียบตามตารางข้อมลู
บริษัทคูเ่ทียบของ PB ด้านลา่ง (โดยค านวณจากราคาปิดย้อนหลงั 2 ปี จากเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมี Unlevered Beta ท่ี 0.11 ถึง 0.81 
ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.53 (ข้อมลูจาก Bloomberg) 

RM อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ (Market return) ค านวณได้จากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วง 10 ปี 
ย้อนหลงัรายเดือน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 12.02 (ข้อมลูจาก Bloomberg) 

หมายเหต:ุ 1ยกเว้น Seoul Food Industrial Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบยีนใน Korea Stock Exchange ทีค่ านวณจากราคาปิดย้อนหลงั 3 ปี เน่ืองจากราคามีความผนัผวนในช่วง 1 
เดือนท่ีผ่านมา 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลอืกบริษัทคูเ่ทียบทัง้หมดจ านวน 8 ราย โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลอืกคูเ่ทียบ ดงันี ้ 

- คัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจที่ท าจากแป้งในเอเชียแปซิฟิก จาก 
Bloomberg 

- คัดกรองรายช่ือบริษัทดังกล่าว โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตขนมปังและเบเกอร่ี และมี
ผลติภณัฑ์คล้ายคลงึกบั PB  

- คดัเลอืกเฉพาะบริษัทท่ีมีรายได้และมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด มากกวา่หนึง่พนัล้านบาทขึน้ไป 

ช่ือบริษัท ตลาด 
เคร่ืองหมาย

การค้า 

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

Unlevered 
beta 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

President 
Bakery 
PLC 

Stock 
Exchange 
of Thailand 

Farmhouse 28,800 7,569 N/A ผลิตและจ าหน่ายขนมปัง และ   
เบเกอร่ี ภายใต้แบรนด์ ฟาร์ม
เฮ้าส์  

Kido Group 
Corp 

Ho Chi 
Minh Stock 

Index 

Various 14,080 3,532 0.81 ผลติขนมอบและขนมหวาน คกุกี ้
แคร็กเกอร์ พาย เค้ก และขนมปัง 
รวมไปถงึช็อกโกแลต และขนมหวาน
อ่ืนๆ 

Nichiryo 
Baking Co., 
Ltd. 

Sapporo 
Stock 

Exchange 

Nichiryo 1,493 5,735 0.11 ผลติและขายขนมและพาสต้า 
รวมทัง้ด าเนินธุรกิจร้านอาหารและ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

Como Co., 
Ltd. 

Tokyo 
Stock 

Exchange 

Como’s bakery 2,700 1,821 0.15 ผลติและขายขนมปังที่ท ามาจาก
ยีสต์ธรรมชาต ิครัวซอง Danish 
panettones โดยขายและจดั
จ าหน่ายผ่านร้านสะดวกซือ้และตู้
หยอดเหรียญ  

First Baking 
Co., Ltd. 

Tokyo 
Stock 

Exchange 

- 2,609 8,679 0.53 ผลติและขายขนมปังหลากประเภท 
บริษัทขยายข่องทางการจ าหน่ายไป
ยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวก
ซือ้ และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 

Kotobuki 
Spirits Co., 
Ltd. 

Tokyo 
Stock 

Exchange 

Tokyo Milk 
Cheese 
Factory, 
Hokkaido’s 

38,082 10,577 0.64 ผลติขนมหวาน เช่น คกุกี ้rice 
cakes, steamed cakes เจลลี่ 
ช็อกโกแลต และขนมหวานอ่ืน 
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ช่ือบริษัท ตลาด 
เคร่ืองหมาย

การค้า 

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

Unlevered 
beta 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

LeTAO, Akai 
Fusen 

Seoul Food 
Industrial 
Co., Ltd 

Korea 
Stock 

Exchange 

koala, Matin de 
Boulanger and 
others 

1,845 1,335 0.80 ผลติเบเกอร่ีและขนมทานเลน่ 
รวมถึง อาหารสตัว์และระบบก าจดั
อาหารเสีย 

Yamazaki 
Baking Co., 
Ltd. 

Tokyo 
Stock 

Exchange 

yamazaki 161,528 338,786 0.44 ผลติขนมอบ ได้แก่ ขนมปัง pastry 
และเค้ก บริษัทมีระบบเครือข่ายการ
ขายทัว่ประเทศ และยงัด าเนิน
ธุรกิจแฟรนไชส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้าสะดวกซือ้ 

PT Nippon 
Indosari 
Corpindo, 
Tbk 

Jakarta 
Stock 

Exchange 

SARI ROTI 16,663 6,691 0.76 ผลติขนมอบ ขนมปัง เค้ก ขนมปัง
พดุดิง้ ลาซานญ่าและอาหารอ่ืนๆ 

ที่มา: Bloomberg 

จากสมมตฐิานอตัราสว่นคดิลดข้างต้น ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น (KE) เทา่กบัร้อยละ 7.60  

จากเดิม 

การคิดลดเงินปันผลของ PB 
ที่ปรึกษาทางการเงินก าหนดให้เงินปันผลจ่ายของ PB คิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของ PB อ้างอิงจากนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของ PB ในปัจจบุนั มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางท่ี 9-7: ประมาณเงนิปันผลของ PB 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ก าไรสทุธิ )ล้านบาท(   1,400.81   1,487.82   1,597.29   1,684.63   2,036.19  
อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 50 50 50 50 50 
เงนิปันผลจ่าย )ล้านบาท(   700.40   743.91   798.65   842.31   1,018.10  
สดัสว่นการถือหุ้นของ PR (ร้อยละ) 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 
เงนิปันผลท่ี PR จะได้รับ  262.79   279.12   299.65   316.04   381.99  
มูลค่าปีสุดท้าย (Terminal value: TV)     5,843.48  
มลูคา่ปัจจบุนัของเงินปันผล  244.22   241.07   240.52   235.75  264.81  
มลูคา่ปัจจบุนัของ Terminal Value     4,051.00  
มูลค่าปัจจุบันของเงนิปันผลและ Terminal Value  244.22   241.07   240.52   235.75  4,315.81 

 
การค านวณมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ PB 

จากประมาณการเงินปันผลที่คาดว่า PR จะได้รับจาก PB ข้างต้น สามารถค านวณหามลูค่าเงินลงทุนใน PB ที่ถือ
ครองโดย PR ได้เทา่กบั 5,277.37 ล้านบาท 
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เพิ่มเติมเป็น 

การคิดลดเงินปันผลของ PB 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้เงินปันผลจ่ายของ PB คิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของ PB อ้างอิงจาก
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ PB ในปัจจุบนั พร้อมทัง้ พิจารณาร่วมกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิจ่ายจริงใน
อดีต 3 ปีย้อนหลงัระหวา่งปี 2557- 2559 นอกจากนี ้จากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ PB โดย SPI และ TF ไมม่ีแผน
หรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ PB อยา่งมีนยัส าคญัในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม SPI และ TF อาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ PB ในอนาคต
เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน  หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขนัใน
อนาคต เช่น ในอนาคต PB มีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้คาดว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ PB จะ
ไมไ่ด้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหมห่ลงัการควบรวมบริษัทระหวา่ง TF และ PR  

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การประเมินการลงทนุด้วยวิธีคิดลดเงินปันผลนีอ้าจไมส่ามารถ
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เนื่องจากความเป็นจริง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ PB ในปัจจุบันที่ร้อยละ 50 อาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ในอนาคตระยะยาว (ภายหลงัระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ของ PB) 

ตารางท่ี 9-7: ประมาณเงนิปันผลของ PB 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ก าไรสทุธิ )ล้านบาท(   1,400.81   1,487.82   1,597.29   1,684.63   2,036.19  
อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 50 50 50 50 50 
เงนิปันผลจ่าย )ล้านบาท(   700.40   743.91   798.65   842.31   1,018.10  
สดัสว่นการถือหุ้นของ PR (ร้อยละ) 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 
เงนิปันผลท่ี PR จะได้รับ  262.79   279.12   299.65   316.04   381.99  
มูลค่าปีสุดท้าย (Terminal value: TV)     5,843.48  
มลูคา่ปัจจบุนัของเงินปันผล  244.22   241.07   240.52   235.75  264.81  
มลูคา่ปัจจบุนัของ Terminal Value     4,051.00  
มูลค่าปัจจุบันของเงนิปันผลและ Terminal Value  244.22   241.07   240.52   235.75  4,315.81 

 

การค านวณมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ PB 
จากประมาณการเงินปันผลที่คาดวา่ PR จะได้รับจาก PB ข้างต้น สามารถค านวณหามลูคา่เงินลงทนุใน PB ที่ถือ

ครองโดย PR ได้เทา่กบั 5,277.37 ล้านบาท 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
ทางการเงินที่มีต่อราคาหุ้นที่ประเมินได้ข้างต้น โดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลกัซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าอย่างมี
นยัส าคญั ได้แก่   

1) อตัรานโยบายการจ่ายเงินปันผล ในช่วงการเปลีย่นแปลง ± ร้อยละ 10 
2) อตัราคิดลด (Discount Rate) ในช่วงการเปลีย่นแปลง ± ร้อยละ 1 
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โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอตัราคิดลด และอตัรานโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นสองตวัแปรมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้อยา่งมีนยัส าคญั จึงได้วิเคราะห์ความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงของปัจจยัดงักลา่ว  
 
ตารางท่ี 5-19: การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงนิลงทุนใน PB ของ PR 
มูลค่าเงนิลงทุนใน PB ของ PR 

(ล้านบาท) 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 66.00% 

ต้นทุนของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Cost of 

Equity: KE) 

KE – 1.00% 5,011.13 5,637.52 6,263.91 6,890.30 7,516.69 
KE - 0.50% 4,584.01 5,157.01 5,730.01 6,303.01 6,876.01 

KE 4,221.90 4,749.64 5,277.37 5,805.11 6,332.85 
KE + 0.50% 3,911.06 4,399.94 4,888.82 5,377.71 5,866.59 
KE + 1.00% 3,641.37 4,096.54 4,551.71 5,006.88 5,462.05 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัรานโยบายการจ่ายเงินปันผลและอตัราคิดลด โดย
ก าหนดให้กรณีฐานท่ี อตัราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 50 และอตัราคิดลดที่ร้อยละ 7.60 จะได้ มูลค่าเงนิลงทุนของ PR 
ใน PB ระหว่าง 3,641.37 – 7,516.69 ล้านบาท 

28. หน้า 55 เพิ่มเติม ส่วนเอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 9 ข้อ  9.1.3 สรุปการประเมินมูลค่าเงนิลงทุนใน PB ที่ถอืโดย 
PR 
จากเดิม 

ผลการประเมินมลูคา่หุ้นของ PB ที่ได้มาที่ได้จากการประเมินวิธีตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี Error! No text of specified style in document.-1: สรปุผลการประเมินมูลค่าเงินลงทนุใน PB ของ PR ในแต่ละวิธี 
วิธีการประเมินราคาหุ้น มูลค่าเงินลงทุนใน PB (ล้านบาท) 
วธิมีลูค่าตามราคาตลาด 6,454.23 - 8,605.64  
วธิคีดิลดเงนิปันผล 5,277.37  

เพิ่มเติมเป็น 

ผลการประเมินมลูคา่หุ้นของ PB ที่ได้มาที่ได้จากการประเมินวิธีตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี Error! No text of specified style in document.-2: สรปุผลการประเมินมูลค่าเงินลงทนุใน PB ของ PR ในแต่ละวิธี 
วิธีการประเมินราคาหุ้น มูลค่าเงินลงทุนใน PB (ล้านบาท) 
วธิมีลูค่าตามราคาตลาด 6,454.23 - 8,605.64  
วธิคีดิลดเงนิปันผล 5,277.37 3,641.37 – 7,516.69 

 

29. หน้า 55 เพิ่มเติม ส่วนเอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 9 ข้อ 9.2 การประเมินมูลค่าเงนิลงทุนใน TIP 

จากเดิม 

TIP มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2559 ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการอิสระจึงพิจารณามลูค่าเงินลงทุนด้วยวิธีมลูค่า
ตามบญัชี (Book Value Approach) สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 9-9: การประเมนิมูลค่าเงนิลงทุนใน TIP 
(ล้านบาท) TIP 

มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ TIP ณ ปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 118.26 
สดัสว่นการถือหุ้นของ PR (%) 25.00% 
มูลค่าเงนิลงทุนใน TIP (ล้านบาท) 29.57 
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จากการประเมินมลูคา่ข้างต้น จะได้มลูคา่เงินลงทนุใน TIP เทา่กบั 29.57 ล้านบาท 

เพิ่มเติมเป็น 

TIP มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2559 ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการอิสระจึงพิจารณามูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีมลูค่า
ตามบญัชี (Book Value Approach) สรุปได้ดงันี ้ 

ตารางท่ี 9-9: การประเมนิมูลค่าเงนิลงทุนใน TIP 
(ล้านบาท) TIP 

มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ TIP ณ ปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 118.26 

สดัสว่นการถือหุ้นของ PR (%) 25.00% 
มูลค่าเงนิลงทุนใน TIP (ล้านบาท) 29.57 

จากการประเมินมลูคา่ข้างต้น จะได้มลูคา่เงินลงทนุใน TIP เทา่กบั 29.57 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.81 ของ
มลูคา่ตามบญัชีของ PR ณ ปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559  

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่า ได้พิจารณาให้ความเห็นทางการเงินด้วยความรอบคอบ มีการปฏิบตัิหน้าที่
ตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 
 

   

 นางสาวมนวลยั รัชตกลุ 
ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 

 นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 
กรรมการผู้จดัการ – วาณิชธนกิจ 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 
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