
ท่ี GLOBAL/SET/201224 

        6 พฤศจิกายน 2555 

เร่ือง ขอนําสง่รายงานแก้ไขเพ่ิมเตมิความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั

(มหาชน) 

เรียน  เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั(มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานแก้ไขเพ่ิมเติมความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 

  

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ขอนําสง่รายงานแก้ไขเพ่ิมเตมิความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเก่ียวกบัคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้

   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

  

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                

                                (นายวิทรู สริุยวนากลุ) 

                        ประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

สาํนกังานเลขานกุารบริษัท 

โทร. 043-5272222 ตอ่ 784 

  

 



 

999/9 The Offices at Central World 10th Fl., Unit 1011-1012, Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330 
Telephone: (66) 2 264-5678 Facsimile: (66) 2 264-5679 E-Mail Address: center@assetpro.co.th Website : http://www.assetpro.co.th 

 
 
ที ่APM 152/2555  
 
 2 พฤศจกิายน 2555 
 
เรื่อง น าส่งรายงานแก้ไขเพิ่มเตมิความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน เลขาธิการ   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  กรรมการและผู้จดัการ  ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย รายงานการแก้ไขเพิ่มเตมิความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
 
อ้างถงึ  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท์ จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ”) ได้น าส่งรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระต่อบริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ขอน าส่งรายงานการแก้ไขและเพิม่เติมข้อมูลในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่วกบัค าเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี ้

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
  
 
 (นายเสกสรรค์ ธโนปจัย)  
 Executive Director 
 

 
 



หน้าที่ 1 ของ 6 

 

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัค าเสนอซื้อหลักทรัพยบ์างส่วนของ 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
1. แก้ไขขอ้ความในหน้า 3 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข้อความเดิม 
ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจยกเลิกการเข้าท ารายการในครั้งนี้ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามเงื่อนไขการยกเลิกค าเสนอซื้อ 

(รายละเอียดในหน้า 7) ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่ได้รับการตอบตกลงการขายหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ซื้อหุ้นได้ตามจ านวนที่กล่าวข้างต้น ผู้ท าค าเสนอซื้อกออาจยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัยยขข้างต้นได้ ซึ่ง้้าหากยกเลิกค าเสนอซื้อ
หลักทรัยยขตามที่กล่าวกอจะท าให้บริษัทไม่ได้รับเงินจากการเยิ่มทุนแบบเฉยาะเจาะจง (Private Placement) จากผู้ท าค าเสนอ
ซื้อ จ านวน 3,136,000,000 บาทไปด้วย ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของข้อตกลงเยื่อจองซื้อหุ้นฯ (รายละเอียดในหน้า 6) 

 
ข้อความใหม ่

ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจยกเลิกการเข้าท ารายการในครั้งนี้ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามเงื่อนไขการยกเลิกค าเสนอซื้อ 
(รายละเอียดในหน้า 8) ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่ได้รับการตอบตกลงการขายหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ซื้อหุ้นได้ตามจ านวนที่กล่าวข้างต้น ผู้ท าค าเสนอซื้อกออาจยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัยยขข้างต้นได้ ซึ่ง้้าหากยกเลิกค าเสนอซื้อ
หลักทรัยยขตามที่กล่าวกอจะท าให้บริษัทไม่ได้รับเงินจากการเยิ่มทุนแบบเฉยาะเจาะจง (Private Placement) จากผู้ท าค าเสนอ
ซื้อ จ านวน 3,136,000,000 บาทไปด้วย ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของข้อตกลงเยื่อจองซื้อหุ้นฯ (รายละเอียดในหน้า 7) 

 
2. เพิ่มเติมข้อความในหน้า 4 ข้อ 1.1 รายละเอียดของค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ2) ไม่เกิน 55,616,085 ใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่ต่ ากว่า 47,551,750 ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 26.00 และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 22.23 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดย
เสนอซื้อในราคา 9.30 บาทต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยราคาสุทธิที่ผู้้ือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะได้รับเท่ากับ 
9.27512 บาท (หลังหักค่านายหน้ารวมภาษีมูลค่าเยิ่มแล้ว) 

 
3. เพิ่มเติมข้อความในหน้า 5 ข้อ 1.1 รายละเอียดของค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ หากผู้ท าค าเสนอซื้อใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดจากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่จะได้มาจากการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัยยขบางส่วนตามจ านวนที่ก าหนดในค าเสนอซื้อหลักทรัยยข ผู้ท าค าเสนอซื้อจะเป็นผู้้ือหุ้นของบริษัทฯ ในจ านวนไม่เกิน 
748,159,985 หุ้น และไม่ต่ ากว่า 672,156,784 หุ้น คิดเป็นอัตราโดยประมาณไม่เกินร้อยละ 33.40 และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
30.011) ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ เมื่อรวมหุ้นที่บริษัทฯ จะออกใหม่ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อจากการซื้อหุ้น
สามัญเยิ่มทุน และรวมหุ้นที่บริษัทฯ จะออกใหม่ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นผู้้ือหุ้นรายใหญ่เป็นล าดับสองรองจากผู้้ือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ผู้้ือ
หุ้นกลุ่มสุริยวนากุล (ทั้งนี้ สัดส่วนการ้ือหุ้นนี้เป็นสัดส่วนการ้ือหุ้นในกรณีที่ผู้้ือใบส าคัญแสดงสิทธิรายอื่นทุกรายใช้สิทธิซื้อ
หุ้นจากใบส าคัญแสดงสิทธิ) 
 
 
 



หน้าที่ 2 ของ 6 

 

4. แก้ไขข้อความในหน้า 5 ข้อ 1.1 รายละเอียดของค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ข้อความเดิม 

ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัยยขบางส่วนเสรอจส้ิน ภายใน 7 วันท าการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เยื่อรับทราบกรรมการลาออก และแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้เสนอชื่อเยื่อเข้ารับต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ รวม้ึงก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และภายใน 12 เดือน ผู้ท าค าเสนอซื้อจะเริ่มด าเนินการ
ตามแผนการลงทุนเยื่อขยายขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เสริมศักยภาย เยิ่มขีดความสามาร้ในการแข่งขัน แลกเปล่ียนองคขความรู้
และประสบการณขและให้การส่งเสริมสนับสนุนอื่นๆ กับบริษัทฯ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เยื่อประโยชนขของบริษัทฯ (ตาม
รายละเอียดในหน้า 60) 

 
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ท าค าเสนอซื้อ ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัยยขตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัยยขและตลาดหลักทรัยยขที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑข เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า้ือหลักทรัยยขเยื่อครอบง า
กิจการ ซึ่งระบุว่า กรณีบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ได้มาซึ่งหุ้นของนิติบุคคลมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยนิติบุคคลนั้น้ือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
หรือได้มาซึ่งอ านาจควบคุมการบริหารหรือการประกอบกิจการของนิติบุคคลที่เป็นผู้้ือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจ านวนที่มีนัยส าคัญของนิติบุคคลดังกล่าวหรือบริษัทจดทะเบียน จนท าให้บุคคลนั้นมีอ านาจ
ทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนตามหลักของการครอบง ากิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (chain principle) บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่ใน
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัยยขทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนน้ัน 

 
ข้อความใหม่ 

ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัยยขบางส่วนเสรอจส้ิน ภายใน 7 วันท าการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เยื่อรับทราบกรรมการลาออก และแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้เสนอชื่อเยื่อเข้ารับต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ รวม้ึงก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และภายใน 12 เดือน ผู้ท าค าเสนอซื้อจะเริ่มด าเนินการ
ตามแผนการลงทุนเยื่อขยายขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เสริมศักยภาย เยิ่มขีดความสามาร้ในการแข่งขัน แลกเปล่ียนองคขความรู้
และประสบการณขและให้การส่งเสริมสนับสนุนอื่นๆ กับบริษัทฯ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เยื่อประโยชนขของบริษัทฯ (ตาม
รายละเอียดในหน้า 64) 

 
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ท าค าเสนอซื้อ ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัยยขตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัยยขและตลาดหลักทรัยยขที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑข เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า้ือหลักทรัยยขเยื่อครอบง า
กิจการ ซึ่งระบุว่า บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอผ่อนผันต่อส านักงาน ยร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัยยขและตลาดหลักทรัยยขว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจด
ทะเบียน และการยื่นค าขอต่างๆ และขออนุมัติการขอผ่อนผันท าค าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้้ือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (้้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 

 
  



หน้าที่ 3 ของ 6 

 

5. แก้ไขข้อความในหน้า 6 ข้อ 1.1 รายละเอียดของค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ข้อความเดิม 
ค า เสนอซื้ อหลักท รัพย์
บางส่วน 

 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑข เงื่อนไขและวิธีการ
ในการเข้า้ือหลักทรัยยขเยื่อครอบง ากิจการ บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอผ่อนผันต่อส านักงาน ยร้อมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัยยขและ
ตลาดหลักทรัยยขว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจด
ทะเบียน และการยื่นค าขอต่างๆ และขออนุมัติการขอผ่อนผันท าค าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ
บริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้้ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (้้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้้ือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และในกรณีที่มีผู้้ือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายหุ้นที่เสนอซื้อ
มากกว่าจ านวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ให้ผู้ท าค าเสนอซื้อใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีผู้
แสดงเจตนาขาย (pro-rate) กรณีดังกล่าวให้ใช้กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นด้วย 

 
ข้อความใหม ่
ค า เสนอซื้ อหลักท รัพย์
บางส่วน 

 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑข เงื่อนไขและวิธีการ
ในการเข้า้ือหลักทรัยยขเยื่อครอบง ากิจการ บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอผ่อนผันต่อส านักงาน ยร้อมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัยยขและ
ตลาดหลักทรัยยขว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจด
ทะเบียน และการยื่นค าขอต่างๆ และขออนุมัติการขอผ่อนผันท าค าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ
บริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้้ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (้้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และในกรณีที่มีผู้้ือหุ้นของบริษัท
ฯ แสดงเจตนาขายหุ้นท่ีเสนอซื้อมากกว่าจ านวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ให้ผู้ท าค าเสนอซื้อใช้วิธีจัดสรร
ตามสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate) กรณีดังกล่าวให้ใช้กับใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นด้วย 

 
6. แก้ไขตัวเลขในส่วนรายได้รวม หน้า 13 ข้อ 2.3 โครงสร้างรายได้ 

ตัวเลขเดิม 
รายได้รวม 2,681.18 100.00 8,391.21 100.00 5,970.53 100.00 4,462.87 100.00 

 
ตัวเลขใหม ่

รายได้รวม 5,225.06 100.00 8,391.21 100.00 5,970.53 100.00 4,462.87 100.00 

 
7. เพิ่มเติมข้อความท้ายตาราง ในหน้า 15 ข้อ 2.4 สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ท าค าเสนอซื้อ 

หมายเหตุ:  ตารางสรุปโครงสร้างการ้ือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ท าค าเสนอซื้อข้างต้น แสดง้ึงความน่าจะเป็นของสัดส่วนการ
้ือหุ้นที่เปล่ียนแปลงสูงสุด-ต่ าสุด ของผู้้ือหุ้นแต่ละกลุ่มของบริษัทฯ ยกตัวเช่น ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้น



หน้าที่ 4 ของ 6 

 

สามัญของผู้้ือใบส าคัญสิทธิ หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อจ านวนสูงสุด 457,420,683 หุ้น โดยที่กลุ่มครอบครัวสุ
ริยวนากุลเป็นกลุ่มที่แสดงเจตนาขายกลุ่มเดียวจะส่งผลให้สัดส่วนการ้ือหุ้นของกลุ่มสุริยวนากุล ผู้ท าค าเสนอ
ซื้อ และผู้้ือหุ้นท่ัวไปเปล่ียนแปลงเป็นร้อยละ 32.87 ร้อยละ 33.40 และร้อยละ 33.73 ตามล าดับ เป็นต้น 

 
8. เพิ่มเติมข้อความท้ายตารางงบการเงินในหน้า 32 ขอ้ 3.5 ผลประกอบการและฐานะทางการเงิน  

ทั้งนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่ได้มกีารจดัท างบการเงินรวม เนื่องจากโดยปกติงบการเงินรวมของบริษัทย่อยทั้งหมดของผู้ท าค า

เสนอซื้อจะ้กูน าไปจดัท างบการเงินรวมกับงบการเงินของบริษัท ปูนซิเมนตขไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) ซึง่เป็นผู้้ือหุ้นราย

ใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 

9. แก้ไขขอ้ความในหน้า 34 ข้อ 2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value) 
ข้อความเดิม 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี  เป็นการน าสินทรัยยขรวมหักด้วยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ยร้อมทั้ง
ปรับปรุงด้วยภาระผูกยันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  รวม้ึงส่วนเยิ่มหรือส่วนลดตามราคาประเมินสินทรัยยข้าวรที่
ประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท โนเบิ้ล ยรออยเยอรขตี้ แวลูเอชั่น จ ากัด ท้ังนี้ ทางบริษัทฯ  ได้ด าเนินการประเมิน
มูลค่าสินทรัยยข้าวร และมีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัยยขล่าสุดในปี 2554   
 
ข้อความใหม่ 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี  เป็นการน าสินทรัยยขรวมหักด้วยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ยร้อมทั้ง
ปรับปรุงด้วยภาระผูกยันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  รวม้ึงส่วนเยิ่มหรือส่วนลดตามราคาประเมินสินทรัยยข้าวรที่
ประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท โนเบิ้ล ยรออยเยอรขตี้ แวลูเอชั่น จ ากัด ท้ังนี้ ทางบริษัทฯ  ได้ด าเนินการประเมิน
มูลค่าสินทรัยยข้าวร และมีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัยยขล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม ปี 2554   

 
10. แก้ไขขอ้ความในหน้า 40 ข้อ 5. วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach หรือ 

DCF) 
ข้อความเดิม 

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  จะประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้กระแสเงินสดสุทธิส าหรับ
ส่วนของผู้้ือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) ซึ่งได้จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 
ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2564) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ธุรกิจของบริษัทยังคงด าเนินต่อไปอย่า งต่อเนื่อง (Going Concern Basis) 
และไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ข้อความใหม ่

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  จะประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้กระแสเงินสดสุทธิส าหรับ
ส่วนของกิจการ (Free Cash Flow to Firm) ซึ่งได้จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2555-2564) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ธุรกิจของบริษัทยังคงด าเนินต่อไปอย่า งต่อเนื่อง (Going Concern Basis) 
และไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 



หน้าที่ 5 ของ 6 

 

11. เพิ่มเติมข้อความในส่วน Risk Free Rate (Rf) หน้า 41 ข้อ 5.1 อัตราสว่นคิดลด  
Risk Free Rate (Rf) = อัตราผลตอบแทนของยันธบัตรรัฐบาลอายุ 25 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.89 ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 

2555 (ข้อมูลจาก Thai BMA) 

 
12. แก้ไขขอ้ความในหน้า 49 ข้อ 5.2.3 สมมตฐิานเกี่ยวกับการงบลงทนุ 

ข้อความเดิม 

 โครงการและงบประมาณในการลงทุน 
ส าหรับสมมติฐานเกี่ยวกับงบลงทุนนั้น  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการยิจารณาจากข้อมูลในรายงานประจ าปี 

2554 ประกอบกับการสัมภาษณขผู้บริหาร  โดยก าหนดงบลงทุนเฉล่ียต่อสาขาประมาณ 250 ล้านบาท  และให้มีการปรับ
มูลค่าของงบลงทุนต่อสาขาเยิ่มขึ้นในอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียของประเทศไทย 10 ปีย้อนหลังที่อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี   
นอกเหนือจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีโครงการลงทุนในศูนยขกระจายสินค้า  ซึ่งมีมูลค่าลงทุน 200 ล้านบาท  แบ่งระยะเวลาใน
การลงทุนออกเป็น 2 ระยะ ด้วยอัตราที่เท่ากันในปี 2554 และ 2555  

 
ข้อความใหม ่

 โครงการและงบประมาณในการลงทุน 
ส าหรับสมมติฐานเกี่ยวกับงบลงทุนนั้น  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการยิจารณาจากข้อมูลในรายงานประจ าปี 

2554 ประกอบกับการสัมภาษณขผู้บริหาร  โดยก าหนดงบลงทุนเฉล่ียต่อสาขาประมาณ 250 ล้านบาท  และให้มีการปรับ
มูลค่าของงบลงทุนต่อสาขาเยิ่มขึ้นในอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียของประเทศไทย 10 ปีย้อนหลังที่อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี   
นอกเหนือจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีโครงการลงทุนในศูนยขกระจายสินค้า  ซึ่งมีมูลค่าลงทุน 200 ล้านบาท  แบ่งระยะเวลาใน
การลงทุนออกเป็น 2 ระยะ ด้วยอัตราที่เท่ากันในปี 2555 และ 2556   

 
13. เพิ่มเติมข้อความในส่วน Krf หน้า 57 ขอ้ 3. วิธี Black-Scholes Model 

Krf = อัตราผลตอบแทนของยันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 1 ปี (เป็นอายุใกล้เคียงท่ีสุดกับอายุใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่) 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.01 ต่อป ีณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2555 (ข้อมูลจาก Thai BMA) 

 
14. เพิ่มเติมข้อความในหน้า 64 

6.2.3  ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 
จากการท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเยิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 224,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อ ในราคาเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 14.00 บาท ผู้ท าค าเสนอซื้อจะมี
จ านวนหุ้นสามัญเยิ่มขึ้นจากการซื้อหุ้นสามัญเยิ่มทุนแบบเฉยาะเจาะจง ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนการ้ือหุ้นและสิทธิออก
เสียงของผู้้ือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 10.00  และการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning 
Dilution) เท่ากับร้อยละ 10.00 

อย่างไรกอตาม หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัยยขในจ านวนท่ีต่ ากวา่จ านวนที่ระบุไวใ้นสัญญาจองซื้อหุ้นเยิม่
ทุน อันเป็นเหตุให้ผู้ท าค าเสนอซือ้สามาร้ยกเลิกการท าค าเสนอซื้อหลักทรัยยขและยกเลิกการซื้อหุ้นเยิ่มทุนได้ ซึ่งหาก
การท ารายการครั้งนี้ไม่ส าเรอจ ผู้้อืหุ้นกอจะไม่ได้รับผลกระทบในเรือ่งนี้ 

 



หน้าที่ 6 ของ 6 

 

15. แก้ไขขอ้ความในหน้า 65 ข้อ 7.2 นโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ 
ข้อความเดิม 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณขที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและส้านะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ท า
ค าเสนอซื้ออาจจะยิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เหอนสมควร เยื่อ
ประโยชนขสูงสุดของบริษัทฯ และหากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน
ค าเสนอซื้อหลักทรัยยข (แบบ 247-4) ก่อนที่ผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการใดๆ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการขอมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้้ือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑขกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ข้อความใหม ่

ในกรณีท่ีมีเหตุการณขที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและส้านะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ท า
ค าเสนอซื้ออาจจะยิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เหอนสมควร เยื่อ
ประโยชนขสูงสุดของบริษัทฯ และหากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน
ค าเสนอซื้อหลักทรัยยข (แบบ 247-4) ก่อนที่ผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการใดๆ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการขอมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้้ือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑขกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
16. เพิ่มเติมข้อความในหน้า 67 ขอ้ 9. สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

อย่างไรกอตาม การตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซื้อหลักทรัยยขในครั้งนี้ นอกจากยิจารณา้ึงเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้้ือ
หลักทรัยยขควรจะยิจารณาราคาตลาดของหลักทรัยยข ณ ขณะนั้น โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ อยู่ที่ 16.80 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับดุลยยินิจของผู้้ือหลักทรัยยขเป็น
ส าคัญ 
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