ความเห็นของกิจการเกีย1 วกับคําเสนอซื9อหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ ไขเพิม1 เติม)
ข้ อความที,เพิ,มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดงที,ขดี เส้ นใต้ และข้ อความที,ตัดออกเป็ นตัวอักษรสี แดงที,ถกู ขีดออก ดังนี A
วันที& 18 มีนาคม 2565
เรื& อง

แก้ไขเพิ&มเติมรายงานความเห็นของกิจการเกี&ยวกับคําเสนอซื?อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เรี ยน

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

อ้างถึง 1) รายงานความเห็นของกิจการเกี&ยวกับคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ลง
วันที& 25 กุมภาพันธ์ 2565
2) คําเสนอซื?อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ของผูท้ าํ คําเสนอซื?อ ฉบับแก้ไขเพิ&มเติม ครั?งที& 1
ลงวันที& 4 มีนาคม 2565
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรื อ “บริษัทฯ”) ขอนําส่ งรายงานความเห็นของกิจการเกี&ยวกับคําเสนอ
ซื? อ หลัก ทรั พ ย์ (แบบ 250-2) ฉบับ แก้ไ ขเพิ& ม เติ ม ตามความเห็ น ของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และคําเสนอซื?อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ของผูท้ าํ คําเสนอซื?อ ฉบับแก้ไขเพิ&มเติม ครั?งที& 1 ดังต่อไปนี?

1. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 6-7 หัวข้ อ 1.5.1 ข้ อย่ อย (ข)
ข้ อความเดิม
(ข) รายชื&อผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก ตามรายชื&อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดของกิจการ ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 ปรับปรุ ง
ด้วยการขายหุ ้น ของบริ ษ ทั เทวรายา จํากัด บริ ษ ทั เอ.ที .อี .มัส กาตี จํากัด และบริ ษ ทั โคเรส (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน 5,334,630 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของจํานวนหุ น้ ที&จาํ หน่ายได้แล้วทั?งหมดของกิจการ ให้กบั ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ
เมื&อวันที& 10 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
1.

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

กลุ่ม Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั:งหมด

55,487,490

27.52

41,677,710

20.67

- บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ:ง จํากัด

9,738,500

4.83

- บริ ษทั รามา เทรดดิ:ง จํากัด1/2/

4,071,280

2.02

- Surya Kiran Investment Pte. Ltd.
1/2/

2.

Asseau Company Limited

33,582,850

16.66

3.

Wholton Company Limited

22,165,700

10.99

4.

Oneida Services Limited

21,600,000

10.71

หน้ า 1

ลําดับ

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

5.

Grasim Industries Limited

6.

จํานวนหุน้

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั:งหมด

13,988,570

6.94

น.ส. วนิตา ทักราล

4,730,840

2.35

7.

นาย อมร พาณิ ชย์ไกวัลโกศิล

3,640,740

1.81

8.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

3,148,774

1.56

9.

นาย ใจมัน+ ทักราล

2,946,520

1.46

10.

นาง รัศมี ทักราล

2,946,020

1.46

164,237,504

81.47

37,362,496

18.53

201,600,000

100.00

รายชื+ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายอื+น
รวมทั7งสิ7น

ที#มา:
บริ ษทั ฯ และข้อมูลรายชื#อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดจากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository หรื อ TSD)
หมายเหตุ: 1/ ผูท้ าํ คําเสนอซืI อได้มาซึ# งบุคคลตามมาตรา 258 ประกอบด้วย บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิIง จํากัด (“TIMT”) และ
บริ ษทั รามา เทรดดิIง จํากัด (“RT”) เมื#อวันที# 15 ตุลาคม 2564
2/ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซืIอ เนื#องจาก SKI ถือหุน้ ร้อยละ 34.00 ของจํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้แล้วทัIงหมดของ RT และ RT ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้แล้วทัIงหมดของ TIMT

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. – รายชื&อผูถ้ ือหุน้ ตามรายชื&อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที&
18 มกราคม 2565 (ซึ&งเป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที&ยนื& คําเสนอซื?อ) โดยผูถ้ ือหุน้ ทั?ง 6 รายเป็ นบริ ษทั ภายใต้กลุ่มของ Aditya
Birla ซึ&งผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ด คือ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla)
ลําดับ

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั:งหมด

1.

PT. Indo Bharat Rayon

25,500,001

25.37

2.

Abha Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

3.

Big Bayan Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

4.

Blue Bucks Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

5.

Calyx Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

6.

Indogenious Holdings Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

100,500,001

100.00

รวมทั:งสิ: น
ที#มา: แบบ 247-4

แก้ ไขข้ อความเป็ น
(ข) รายชื&อผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก ตามรายชื&อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดของกิจการ ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 ปรับปรุ ง
ด้วยการขายหุ ้น ของบริ ษ ทั เทวรายา จํากัด บริ ษ ทั เอ.ที .อี .มัส กาตี จํากัด และบริ ษ ทั โคเรส (ประเทศไทย) จํากัด
(บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ) จํานวน 5,334,630 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของ
จํานวนหุน้ ที&จาํ หน่ายได้แล้วทั?งหมดของกิจการ ให้กบั ผูท้ าํ คําเสนอซื?อ เมื&อวันที& 10 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
1.

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

กลุ่ม Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

55,487,490

หน้ า 2

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั:งหมด
27.52

ลําดับ

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

- Surya Kiran Investment Pte. Ltd.
1/2/

- บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ:ง จํากัด
1/2/

- บริ ษทั รามา เทรดดิ:ง จํากัด
2.
3.

Asseau Company Limited3/
Wholton Company Limited

3/

3/

4.

Oneida Services Limited

5.

Grasim Industries Limited3/4/

6.

น.ส. วนิตา ทักราล

3/
3/

7.

นาย อมร พาณิ ชย์ไกวัลโกศิล

8.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด3/

9.

นาย ใจมัน+ ทักราล

10.

3/

นาง รัศมี ทักราล

3/

รายชื+ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายอื+น
รวมทั7งสิ7น

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั:งหมด

41,677,710

20.67

9,738,500

4.83

4,071,280

2.02

33,582,850

16.66

22,165,700

10.99

21,600,000

10.71

13,988,570

6.94

4,730,840

2.35

3,640,740

1.81

3,148,774

1.56

2,946,520

1.46

2,946,020

1.46

164,237,504

81.47

37,362,496

18.53

201,600,000

100.00

ที#มา:
บริ ษทั ฯ และข้อมูลรายชื#อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดจากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository หรื อ TSD)
หมายเหตุ: 1/ ผูท้ าํ คําเสนอซืI อได้มาซึ# งบุคคลตามมาตรา 258 ประกอบด้วย บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิIง จํากัด (“TIMT”) และ
บริ ษทั รามา เทรดดิIง จํากัด (“RT”) เมื#อวันที# 15 ตุลาคม 2564
2/ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซืIอ เนื#องจาก SKI ถือหุน้ ร้อยละ 34.00 ของจํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้แล้วทัIงหมดของ RT และ RT ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้แล้วทัIงหมดของ TIMT
3/ ผูถ้ ือหุน้ อันดับที# 2-10 ไม่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซืIอ
4/ ผูถ้ ือหุน้ อันดับที# 5 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินเดีย โดยข้อมูลรายชื#อผูถ้ ือหุน้ สามารถดูได้ที#
https://www.grasim.com/investors/shareholding-pattern

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. – รายชื&อผูถ้ ือหุน้ ตามรายชื&อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที&
18 มกราคม 2565 (ซึ&งเป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที&ยนื& คําเสนอซื?อ) โดยผูถ้ ือหุน้ ทั?ง 6 รายเป็ นบริ ษทั ภายใต้กลุ่มของ Aditya
Birla ซึ&งผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ด คือ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla)
ลําดับ

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั:งหมด

1.

PT. Indo Bharat Rayon

25,500,001

25.37

2.

Abha Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

3.

Big Bayan Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

4.

Blue Bucks Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

5.

Calyx Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

6.

Indogenious Holdings Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

100,500,001

100.00

รวมทั:งสิ: น
ที#มา: แบบ 247-4
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ อันดับที# 1-6 ไม่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซืIอ

หน้ า 3

2. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 7 หัวข้ อ 1.5.2 รายชื1 อผู้ถือหุ้นทีค1 าดว่ าจะเป็ นภายหลังการทําคําเสนอซื9อ
ข้ อความเดิม
ในกรณี ที&ผูถ้ ือหุ ้นของกิจการทุกราย แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในการทําคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ใน
ครั?งนี? ท? งั หมด รวมจํานวน 159,922,290 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 79.33 ของจํานวนหุ ้นที&ออกและจําหน่ ายได้แล้วทั?งหมดของ
กิ จการ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“SKI”) จะเป็ นผูร้ ั บ ซื? อ หุ ้น สามัญ ที& มี ผูแ้ สดงเจตนาขายทั?งหมดจากการทําคํา
เสนอซื?อครั?งนี?รายชื&อผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นดังนี?
ลําดับ

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้ าํ คําเสนอซื:อ)1/

1.

รวมหุน้ สามัญของกิจการ

ร้อยละของจํานวนหุน้
ทั:งหมด

201,600,000

100.00

201,600,000

100.00

หมายเหตุ: 1/ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จํากัดในการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ

แก้ ไขข้ อความเป็ น
ในกรณี ที&ผูถ้ ือหุ ้นของกิจการทุกราย แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในการทําคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ใน
ครั?งนี? ท? งั หมด รวมจํานวน 159,922,290 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 79.33 ของจํานวนหุ ้นที&ออกและจําหน่ ายได้แล้วทั?งหมดของ
กิ จการ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“SKI”) จะเป็ นผูร้ ั บ ซื? อ หุ ้น สามัญ ที& มี ผูแ้ สดงเจตนาขายทั?งหมดจากการทําคํา
เสนอซื?อครั?งนี?รายชื&อผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นดังนี?
ลําดับ

รายชื+อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

1.

Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้ าํ คําเสนอซื: อ)1/ และบุ คคลตามมาตรา
258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื: อ ประกอบด้วย บริ ษทั อิ นดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์
แอนด์ เทรดดิ:ง จํากัด และ บริ ษทั รามา เทรดดิ:ง จํากัด

รวมหุน้ สามัญของกิจการ

ร้อยละของจํานวนหุน้
ทั:งหมด

201,600,000

100.00

201,600,000

100.00

หมายเหตุ: 1/ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จํากัดในการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ

3. แก้ ไขเพิม1 เติมหน้ าที1 11-15 หัวข้ อ 1.7 ฐานะการเงินผลการดําเนินงานของกิจการ
ข้ อความเดิม
§ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีสินทรัพย์รวมจํานวน 31,706 ล้านบาท เพิ&มขึ?นจํานวน 3,795 ล้านบาท จาก ณ วันที&
31 มีนาคม 2564 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14 โดยมีรายการที&มีการเปลี&ยนแปลงที&สําคัญ ได้แก่ การเพิ&มขึ?นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จํานวน 113 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51 สาเหตุหลักมาจากกําไรที&เป็ นเงินสดเพิ&มขึ?น การเพิ&มขึ?นของลูกหนี?
การค้าและลูกหนี?หมุนเวียนอื&น จํานวน 401 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที&สูงขึ?น การเพิ&มขึ?นของ
สิ นค้าคงเหลือ จํานวน 236 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22 เนื&องมาจากการเพิ&มขึ?นของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและราคาวัตถุดิบเพิ&มขึ?น
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และ การเพิ&มขึ?นของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื&น จํานวน 55 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ&มขึ?นของ
ลูกหนี?ภาษีมูลค่าเพิ&ม
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีหนี? สินรวม อยูท่ ี& 2,374 ล้านบาท เพิ&มขึ?นจํานวน 504 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
27 จาก ณ วันที& 31 มี นาคม 2564 โดยมี รายการที& มีการเปลี& ยนแปลงที& สําคัญ ได้แก่ การเพิ&มขึ?นของเจ้าหนี? การค้าและเจ้าหนี?
หมุนเวียนอื&น จํานวน 438 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 สาเหตุหลักเนื& องมาจากราคาวัตถุดิบที&ปรับสู งขึ?น การลดลงของเงิน
กูย้ ืมระยะสั?นจากสถาบันการเงิน จํานวน 115 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 เนื& องจากไม่มีการกูย้ ืมเงินเพื&อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน ณ วันสิ? นงวด การเพิ&มขึ?นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จํานวน 18 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 เนื& องจาก
รายได้ที&ตอ้ งเสี ยภาษีในระหว่างงวดเมื&อเทียบกับขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกันของปี ก่อน การเพิ&มขึ?นของหนี?สินหมุนเวียนอื&น
จํานวน 6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11 เนื& องจากการเงินจ่ายล่วงหน้าเพิ&มขึ?น และการเพิ&มขึ?นของหนี? สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี จํานวน 148 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33 เนื&องมาจากราคาตลาดของตราสารทุนเพิ&มขึ?น
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 กิ จการมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมจํานวน 29,332 ล้านบาท เพิ&มขึ?นจาก ณ วันที& 31 มี นาคม
2564 จํานวน 3,291 ล้านบาท หรื อเพิ&มขึ?นร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการกําไรสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2565
ฐานะการเงิน ณ สิ? นปี 2562 – 2564 (ณ วันที& 31 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564)
ณ สิ? น ปี 2562 – 2564 กิ จ การมี สิ น ทรั พ ย์ร วมจํา นวน 26,119 ล้า นบาท 25,370 ล้า นบาท และ 27,911 ล้า นบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 748 ล้านบาท และเพิ& ม ขึ? น 2,541 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3 และเพิ& ม ขึ? น ร้ อยละ 10 ณ วัน ที& 31
มีนาคม 2563 และ วันที& 31 มีนาคม 2564 ตามลําดับ
การลดลงของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ&มขึ?นจํานวน 1,229 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 701 ส่ วนใหญ่มาจากการจัด
ประเภทเงินลงทุนบางส่ วนภายใต้เงินลงทุนชัว& คราว และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
• เงินลงทุนชัว& คราวลดลงจํานวน 1,131 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35 ส่ วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงินลงทุน
บางส่ วนภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
• สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี เพิ&มขึ? น จํานวน 36 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 86 สาเหตุ ห ลักมาจากผล
ขาดทุนรอการตัดบัญชีในปี
การเพิ&มขึ?นของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดลดลงจํา นวน 1,184 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84 ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จาก
การใช้เงินฝากประจําเพื&อการลงทุน
• สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลงจํานวน 2,025 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 94 ด้วยเหตุผลเดียวกับที&กล่าว
ข้างต้น
• ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?หมุนเวียนอื&นเพิ&มขึ?นจํานวน 405 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36 สาเหตุหลักเนื&องมาจาก
ปริ มาณขายและยอดขายเพิ&มขึ?นในไตรมาสก่อนของปี นี?
• สิ นค้าคงเหลือลดลง จํานวน 334 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23 สาเหตุหลักเนื& องมาจากยอดขายที&เพิ&มขึ?นและ
ต้นทุนที&ลดลง
• สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื&นลดลง จํานวน 72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68 เนื&องจากลูกหนี?ภาษีมูลค่าเพิ&มเพิ&มขึ?น
หน้ า 5

ณ สิ? น ปี 2562 – 2564 กิ จการมี ห นี? สิ น รวมจํานวน 2,046 ล้านบาท 1,790 ล้านบาท และ 1,870 ล้านบาท ตามลําดับ
ลดลง จํานวน 256 ล้านบาท และเพิ&มขึ?น 80 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 13 และเพิ&มขึ?นร้อยละ 4 ตามลําดับ
การลดลงของหนี?สินรวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เจ้าหนี? การค้าและเจ้าหนี? อื&นลดลงจํานวน 138 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9 เนื& องมาจากการลดลงของสิ นค้าคง
คลังของวัตถุดิบในระหว่างการขนส่ งเมื&อเทียบกับปี ก่อน
• หนี? สินหมุนเวียนอื&นเพิ&มขึ?นจํานวน 38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 143 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเพิ&มขึ?น
• หนี? สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลงจํานวน 121 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 45 ส่ วนใหญ่เนื& องมาจากการ
ลดลงของมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ& ขาย
• องค์ประกอบอื& นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นลดลงจํานวน 585 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 190 สาเหตุห ลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี&ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื&อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ร่ วม
การเพิ&มขึ?นของหนี?สิน ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เงิ นกูย้ ืมระยะสั?นจากสถาบันการเงิ นเพิ&มขึ? นจํานวน 98 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 578 เนื& องมาจากเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั?นเพิ&มข้?น
• เจ้าหนี? การค้าและเจ้าหนี? หมุนเวียนอื&นลดลงจํานวน 366 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 เนื& องมาจากราคาต้นทุน
การนําเข้าลดลงและการชําระเงินล่วงหน้าของเจ้าหนี?บางรายเพื&อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
• หนี? สินหมุนเวียนอื&นลดลงจํานวน 8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า
ลดลง และการเปลี&ยนแปลงการประเมินมูลค่าของสัญญาซื?อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
• หนี? สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี เพิ& ม ขึ? น จํานวน 381 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 556 ส่ วนใหญ่ ม าจากการ
เปลี&ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที&จดั ประเภทตามเครื& องมือทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&น
• องค์ประกอบอื&นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ&มขึ?นจํานวน 1,710 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 187 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี&ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื&อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ร่ วม
ณ สิ? น ปี 2562 – 2564 กิ จ การมี ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น รวมจํานวน 24,072 ล้านบาท 23,581 ล้านบาท 26,040 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 491 ล้านบาท และเพิ&มขึ?น 2,460 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 2 และ เพิ&มขึ?นร้อยละ 10 การลดลงของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที& 31 มี นาคม 2563 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุ ทธิ ที&ลดลงเมื& อเที ยบกับปี ก่อน ในขณะที& การ
เพิ&มขึ?นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุ ทธิที&เพิ&มขึ?นเมื&อเทียบกับปี ก่อน
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน สําหรับปี 2565 สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขาย สําหรั บ งวด 9 เดื อ น สิ? น สุ ด ณ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั ฯ มี รายได้จากการขาย จํานวน 7,587
เพิ&มขึ?น 3,603 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 90 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณขายที&เพิ&มขึ?น
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รายได้อื&น สําหรับงวด 9 เดือน สิ? นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื&น จํานวน 110 ล้านบาท ลดลง 21 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 จากการลดลงของรายได้ดอกเบี?ย จํานวน 15 ล้านบาท จากจํานวนเงินฝากที&ลดลง และเนื& องจาก
บริ ษทั ฯ ได้เงินค่าสิ นไหมทดแทนเงินประกันภัยในงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ&งไม่มีในงวดนี?
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกิจการ สําหรับงวด 9 เดือน สิ? นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีส่วน
แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 2,272 ล้านบาท เพิ&มขึ?น จํานวน 2,812 ล้านบาท เนื&องมาจากผลการดําเนินงานที&ดี
ขึ?นของบริ ษทั ร่ วมเกือบทุกแห่ง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการ สําหรับงวด 9 เดือน สิ? นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายของ
กิจการ จํานวน 7,020 ล้านบาท เพิ&มขึ?น จํานวน 2,672 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61 จากการเพิ&มขึ?นของต้นทุนขาย จํานวน 1,915
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื&องมาจากปริ มาณขายที&เพิ&มขึ?นและราคาต้นทุนการนําเข้าที&สูงขึ?น และการเพิ&มขึ?นของค่าใช้จ่ายในการจัด
จําหน่าย จํานวน 747 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ งทางทะลที&ปรับเพิ&มขึ?นอย่างมากจากความไม่สมดุลของตูข้ นส่ งสิ นค้า
และตลาดการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (งบการเงินที&แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) สําหรับงวด 9 เดือนสิ? นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม
2564 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรรวมอยูท่ ี& 2,812 ล้านบาท เมื&อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนพบว่ากําไรสุ ทธิ เพิ&มขึ?น 3,538 ล้านบาท
เนื&องมาจากยอดขาย ปริ มาณขาย และส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที&ปรับตัวเพิ&มขึ?น
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2562 – 2564
รายได้จากการขายของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 9,383 ล้านบาท 7,374 ล้านบาท และ 6,003 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 2,009 ล้านบาท และ 1,371 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 21 และ ร้อยละ 19 ตามลําดับ
การลดลงของรายได้จากการขาย สําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณ
ขายที&ลดลง ปริ มาณขายเส้นใยเรยอนส่ งออกไปต่างประเทศลดลงร้อยละ 4 ในขณะที&ปริ มาณขายภายในประเทศลดลงร้อยละ
13 เมื&อเทียบกับปี ก่อน ปริ มาณขายเกลือโซเดียมซัลเฟตซซึ& งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้อยูท่ ี& 100,536 ตัน ลดลงร้อยละ 3 เมื&อเทียบ
กับปี ก่อนที&มีปริ มาณขายอยูท่ ี& 103,357 ตัน
การลดลงของรายได้จากการขาย สําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณ
ขายลดลง ซึ& งเป็ นผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ปริ มาณขายเส้ น ใยเรยอนส่ ง ออกไปต่ า งประเทศลดลง
ร้ อ ยละ 7.4 ในขณะที& ป ริ ม าณขายในประเทศลดลงร้ อ ยละ 83.1 เมื& อ เที ย บกับ ปี ก่ อ น เนื& อ งมาจากความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ที& ล ดลงอย่า งต่ อ เนื& อ งในอุ ต สาหกรรมสิ& ง ทอของไทย ราคาขายเฉลี& ย ของเส้ น ใยลดลงร้ อ ยละ 6.2 เมื& อ เที ย บกับ
ปี ก่ อ น ในส่ ว นปริ ม าณขายเกลื อ โซเดี ย มซัล เฟตซึ& งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลอยได้อ ยู่ที& 80,238 ตัน ลดลงร้ อ ยละ 20.2 เมื& อ เที ย บ
กับปี ก่อนที&มีปริ มาณขายอยูท่ ี& 100,536 ตัน
รายได้อื&นของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 147 ล้านบาท 157 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง
จํานวน 10 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 7 และ ร้อยละ 2 ตามลําดับ
การลดลงของรายได้อื&น สําหรั บปี สิ? น สุ ด ณ วัน ที& 31 มี น าคม 2563 สาเหตุห ลักเนื& องมาจากกําไรจากการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์รอขายที&เกิดขึ?นในปี 2562 แต่ไม่มีรายการนี?เกิดขึ?นในปี 2563
การลดลงของรายได้อื&น สําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลักเนื& องมาจากการลดลงของกําไรจาก
อัตราแลกเปลี&ยน
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ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 1,250 ล้านบาท 513 ล้านบาท
และ 198 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 737 ล้านบาท และ 315 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 59 และ ร้อยละ 61 ตามลําดับ
การลดลงของส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 เนื& องมาจากผล
กําไรของบริ ษทั ร่ วมบางแห่งลดลง
การลดลงของส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มสํ า หรั บ ปี สิ? น สุ ด ณ วัน ที& 31 มี น าคม 2564 ส่ ว นใหญ่
เนื& องมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ร่ วมที&ลดลง เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวทัว& โลกซึ& งได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ทําให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิ ดภาวะถดถอยอย่างที&สุดทัว& โลก มีผลทําให้ผลประกอบการของ
บริ ษทั ร่ วมหดตัวลดลงไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที&ผลิตเส้นใย ผลิตเส้นด้าย ผลิตสารเคมี และผลิตผงเขม่าดํา เป็ นต้น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 9,195 ล้านบาท 7,910 ล้านบาท และ 6,274 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 1,285 ล้านบาท และ 1636 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 14 และ ร้อยละ 21 ตามลําดับ
การลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ? นสุ ดวันที& 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการ
ที&สาํ คัญ ได้แก่
• ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,282 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนื&องมาจากปริ มาณขายและต้นทุนการ
ผลิตลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3 เนื&องมาจากยอดขายลดลง
• บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 1,843,161 บาท สําหรับปี 2563 (สําหรับปี
2562 : 1,681,874 บาท ซึ&งรวมค่าใช้จ่ายอื&นด้วย)
การลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ? นสุ ดวันที& 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการ
ที&สาํ คัญ ได้แก่
• ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,773 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.3 สาเหตุหลักเนื& องมาจากต้นทุนการนําเข้าและ
ปริ มาณขายที&ลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ ายเพิ&มขึ?นจํานวน 215 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.5 สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเลที&เพิ&มสู งขึ?นเป็ นอย่างมากเนื&องจากความไม่สมดุลของตูค้ อนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ ง
• ค่าใช้จ่ายในการบริ ห ารลดลงจํานวน 76 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 32.7 ส่ วนใหญ่ มาจากมาตรการควบคุ ม
ต้นทุนต่าง ๆ
• บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 1,750,000 บาท สําหรับปี 2564 (สําหรับปี
2563 : 1,817,561 บาท ซึ&งรวมค่าใช้จ่ายอื&นด้วย)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (งบการเงินที&แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) สําหรับปี 2562-2564 โดยบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
จํานวน 1,577 ล้านบาท 188 ล้านบาท และ 89 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,389 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 88
และ ร้อยละ 53 ตามลําดับ ทั?งนี? การลดลงของกําไรสุ ทธิ ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายลดลง และส่ วนแบ่งกําไรจาก
บริ ษทั ร่ วมบางแห่ งที&ลดลง สําหรับการลดลงของกําไรสุ ทธิ ในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขาย ปริ มาณขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย และส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมที&ลดลง
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แก้ ไขข้ อความเป็ น
§ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีสินทรัพย์รวมจํานวน 31,706 ล้านบาท เพิ&มขึ?นจํานวน 3,795 ล้านบาท จาก ณ วันที&
31 มีนาคม 2564 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14 โดยมีรายการที&มีการเปลี&ยนแปลงที&สําคัญ ได้แก่ การเพิ&มขึ?นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จํานวน 113 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51 สาเหตุหลักมาจากกําไรที&เป็ นเงินสดเพิ&มขึ?น การเพิ&มขึ?นของลูกหนี?
การค้าและลูกหนี?หมุนเวียนอื&น จํานวน 401 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที&สูงขึ?น การเพิ&มขึ?นของ
สิ นค้าคงเหลือ จํานวน 236 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22 เนื&องมาจากการเพิ&มขึ?นของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและราคาวัตถุดิบเพิ&มขึ?น
และ การเพิ&มขึ?นของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื&น จํานวน 55 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ&มขึ?นของ
ลูกหนี?ภาษีมูลค่าเพิ&ม
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีหนี? สินรวม อยูท่ ี& 2,374 ล้านบาท เพิ&มขึ?นจํานวน 504 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
27 จาก ณ วันที& 31 มี นาคม 2564 โดยมี รายการที& มีการเปลี& ยนแปลงที& สําคัญ ได้แก่ การเพิ&มขึ?นของเจ้าหนี? การค้าและเจ้าหนี?
หมุนเวียนอื&น จํานวน 438 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 สาเหตุหลักเนื& องมาจากราคาวัตถุดิบที&ปรับ การลดลงของเงินกูย้ ืม
ระยะสั? น จากสถาบัน การเงิ น จํานวน 115 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 เนื& อ งจากไม่ มี ก ารกู้ยืม เงิ น เพื& อ ใช้เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียน ณ วันสิ? นงวด การเพิ&มขึ?นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จํานวน 18 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 เนื& องจาก
รายได้ที&ตอ้ งเสี ยภาษีในระหว่างงวดเมื&อเทียบกับขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกันของปี ก่อน การเพิ&มขึ?นของหนี?สินหมุนเวียนอื&น
จํานวน 6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11 เนื& องจากการเงินจ่ายล่วงหน้าเพิ&มขึ?น และการเพิ&มขึ?นของหนี? สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี จํานวน 148 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33 เนื& องมาจากราคาตลาดของตราสารทุนที&บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนมีมูลค่าเพิ&มขึ?น
บริ ษทั ฯ จึงตั?งหนี?สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากกําไรที&ยงั ไม่เกิดขึ?น (Unrealized gain) ตามมาตราฐานทางบัญชี
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 กิ จการมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมจํานวน 29,332 ล้านบาท เพิ&มขึ?นจาก ณ วันที& 31 มี นาคม
2564 จํานวน 3,291 ล้านบาท หรื อเพิ&มขึ?นร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการกําไรสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2565
ฐานะการเงิน ณ สิ? นปี 2562 – 2564 (ณ วันที& 31 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564)
ณ สิ? น ปี 2562 – 2564 กิ จ การมี สิ น ทรั พ ย์ร วมจํา นวน 26,119 ล้า นบาท 25,370 ล้า นบาท และ 27,911 ล้า นบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 748 ล้านบาท และเพิ& ม ขึ? น 2,541 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3 และเพิ& ม ขึ? น ร้ อยละ 10 ณ วัน ที& 31
มีนาคม 2563 และ วันที& 31 มีนาคม 2564 ตามลําดับ
การลดลงของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ&มขึ?นจํานวน 1,229 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 701 ส่ วนใหญ่มาจากการจัด
ประเภทเงินลงทุนบางส่ วนภายใต้เงินลงทุนชัว& คราวมาเป็ นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และกิจการ
มีกระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน
• เงินลงทุนชัว& คราวลดลงจํานวน 1,131 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35 ส่ วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงินลงทุน
บางส่ วนภายใต้เงินลงทุนชัว& คราวไปเป็ นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
• สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี เพิ&มขึ? น จํานวน 36 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 86 สาเหตุ ห ลักมาจากผล
ขาดทุนรอการตัดบัญชีในปี
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การเพิ&มขึ?นของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดลดลงจํา นวน 1,184 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84 ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จาก
การใช้เงินฝากประจําเพื&อการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื&น และการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
• สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลงจํานวน 2,025 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 94 ด้วยเหตุผลเดียวกับที&กล่าว
ข้างต้นส่ วนใหญ่มาจากการนําเงินฝากประจําไปเพิ&มสัดส่ วนการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&น
และการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
• ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?หมุนเวียนอื&นเพิ&มขึ?นจํานวน 405 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36 สาเหตุหลักเนื&องมาจาก
ปริ มาณขายและยอดขายเพิ&มขึ?นในไตรมาสก่อนของปี นี?
• สิ นค้าคงเหลือลดลง จํานวน 334 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23 สาเหตุหลักเนื& องมาจากยอดขายที&เพิ&มขึ?นและ
ต้นทุนที&ลดลง
• สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื&นลดลงเพิ&มขึ?น จํานวน 72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68 เนื& องจากลูกหนี? ภาษีมูลค่าเพิ&ม
เพิ&มขึ?น
• สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&นเพิ&มขึ?น จํานวน 2,459 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 144 เนื&องมาจากการเพิ&ม
สัดส่ วนการลงทุนใน Global Depository Receipts (GDRs) ของบริ ษทั กราซิ ม อินดัสตรี ส์ จํากัด บริ ษทั ฯ ได้เพิ&ม
สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั กราซิ ม อินดัสตรี ส์ จํากัด จากร้อยละ 0.29 เป็ นร้อยละ 0.72 เป็ นจํานวนเงินทั?งหมด
1,072 ล้านบาท และจากการเพิ&มขึ? น ของกําไรที& ยงั ไม่เกิ ดขึ? น จริ งจากการเปลี& ยนแปลงมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื&น
• เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ&มขึ?น จํานวน 3,390 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23 มีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื? อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั เอวี กรุ๊ ป เอ็นบี อิงค์ เพิ&มอีกร้อยละ 30 ซึ& งทําให้บริ ษทั ฯ มีส่วนได้เสี ยเพิ&มขึ?นจากร้อยละ 19 เป็ น
ร้ อ ยละ 49โดยบริ ษ ัท จ่ ายค่ าตอบแทนเป็ นจํานวน 1,939 ล้านบาท บริ ษ ัท จัด ประเภทเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ าวจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&นเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเมื&อวันที& 28 กันยายน 2563
ณ สิ? น ปี 2562 – 2564 กิ จการมี ห นี? สิ น รวมจํานวน 2,046 ล้านบาท 1,790 ล้านบาท และ 1,870 ล้านบาท ตามลําดับ
ลดลง จํานวน 256 ล้านบาท และเพิ&มขึ?น 80 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 13 และเพิ&มขึ?นร้อยละ 4 ตามลําดับ
การลดลงของหนี?สินรวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เจ้าหนี? การค้าและเจ้าหนี? อื&นลดลงจํานวน 138 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9 เนื& องมาจากการลดลงของสิ นค้าคง
คลังของวัตถุดิบในระหว่างการขนส่ งเมื&อเทียบกับปี ก่อน
• หนี? สินหมุนเวียนอื&นเพิ&มขึ?นจํานวน 38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 143 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเพิ&มขึ?น
• หนี? สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 121 199 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 45 74 ส่ วนใหญ่เนื& องมาจาก
การลดลงของมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ& ขาย
• องค์ประกอบอื& นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นลดลงจํานวน 585 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 190 สาเหตุห ลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี&ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื&อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ร่ วม
หน้ า 10

การเพิ&มขึ?นของหนี?สิน ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการที&สาํ คัญ ได้แก่
• เงิ นกูย้ ืมระยะสั?นจากสถาบันการเงิ นเพิ&มขึ? นจํานวน 98 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 578 เนื& องมาจากเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั?นเพิ&มข้?น
• เจ้าหนี? การค้าและเจ้าหนี? หมุนเวียนอื&นลดลงจํานวน 366 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 เนื& องมาจากราคาต้นทุน
การนําเข้าลดลงและการชําระเงินล่วงหน้าของเจ้าหนี?บางรายเพื&อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
• หนี? สินหมุนเวียนอื&นลดลงจํานวน 8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า
ลดลง และการเปลี&ยนแปลงการประเมินมูลค่าของสัญญาซื?อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
• หนี? สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี เพิ& ม ขึ? น จํานวน 381 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 556 ส่ วนใหญ่ ม าจากการ
เปลี&ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที&จดั ประเภทตามเครื& องมือทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&น
• องค์ประกอบอื&นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ&มขึ?นจํานวน 1,710 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 187 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี&ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื&อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ร่ วม
ณ สิ? น ปี 2562 – 2564 กิ จ การมี ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น รวมจํานวน 24,072 ล้านบาท 23,581 ล้านบาท 26,040 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 491 ล้านบาท และเพิ&มขึ?น 2,460 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 2 และ เพิ&มขึ?นร้อยละ 10
การลดลงของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุ ทธิ ที&ลดลงเมื&อเทียบกับปี
ก่อน ในขณะที& และองค์ประกอบอื&นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจํานวน 608 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 198 สาเหตุหลักมา
จากผลกระทบของการเปลี&ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ& ขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
การเพิ&มขึ?นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุ ทธิ ที&เพิ&มขึ?นเมื&อเทียบกับปี
ก่ อน และองค์ประกอบอื& นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพิ&มขึ?นจํานวน 1,710 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 187 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี&ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ& ขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน สําหรับปี 2565 สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขาย สําหรั บ งวด 9 เดื อ น สิ? น สุ ด ณ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั ฯ มี รายได้จากการขาย จํานวน 7,587
เพิ&มขึ?น 3,603 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 90 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณขายที&เพิ&มขึ?น
รายได้อื&น สําหรับงวด 9 เดือน สิ? นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื&น จํานวน 110 ล้านบาท ลดลง 21 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 จากการลดลงของรายได้ดอกเบี?ย จํานวน 15 ล้านบาท จากจํานวนเงินฝากที&ลดลง และเนื& องจาก
บริ ษทั ฯ ได้เงินค่าสิ นไหมทดแทนเงินประกันภัยในงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ&งไม่มีในงวดนี?
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกิจการ สําหรับงวด 9 เดือน สิ? นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีส่วน
แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 2,272 ล้านบาท เพิ&มขึ?น จํานวน 2,812 ล้านบาท เนื&องมาจากผลการดําเนินงานที&ดี
ขึ?นของบริ ษทั ร่ วมเกือบทุกแห่ ง โดยส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมส่ วนใหญ่มาจาก บจ.อดิตยา เบอร์ ล่า เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย)
บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณั ฑ์ และบจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย ์ ไฟเบอร์
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการ สําหรับงวด 9 เดือน สิ? นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายของ
กิจการ จํานวน 7,020 ล้านบาท เพิ&มขึ?น จํานวน 2,672 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61 จากการเพิ&มขึ?นของต้นทุนขาย จํานวน 1,915
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื&องมาจากปริ มาณขายที&เพิ&มขึ?นและราคาต้นทุนการนําเข้าที&สูงขึ?น และการเพิ&มขึ?นของค่าใช้จ่ายในการจัด
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จําหน่าย จํานวน 747 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ งทางทะลที&ปรับเพิ&มขึ?นอย่างมากจากความไม่สมดุลของตูข้ นส่ งสิ นค้า
และตลาดการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (งบการเงินที&แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) สําหรับงวด 9 เดือนสิ? นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม
2564 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรรวมอยูท่ ี& 2,812 ล้านบาท เมื&อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนพบว่ากําไรสุ ทธิ เพิ&มขึ?น 3,538 ล้านบาท
เนื&องมาจากยอดขาย ปริ มาณขาย และส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที&ปรับตัวเพิ&มขึ?น
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2562 – 2564
รายได้จากการขายของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 9,383 ล้านบาท 7,374 ล้านบาท และ 6,003 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 2,009 ล้านบาท และ 1,371 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 21 และ ร้อยละ 19 ตามลําดับ
การลดลงของรายได้จากการขาย สําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณ
ขายที&ลดลง ปริ มาณขายเส้นใยเรยอนส่ งออกไปต่างประเทศลดลงร้อยละ 4 ในขณะที&ปริ มาณขายภายในประเทศลดลงร้อยละ
13 เมื&อเทียบกับปี ก่อน ปริ มาณขายเกลือโซเดียมซัลเฟตซซึ& งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้อยูท่ ี& 100,536 ตัน ลดลงร้อยละ 3 เมื&อเทียบ
กับปี ก่อนที&มีปริ มาณขายอยูท่ ี& 103,357 ตัน
การลดลงของรายได้จากการขาย สําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณ
ขายลดลง ซึ& งเป็ นผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ปริ มาณขายเส้ น ใยเรยอนส่ ง ออกไปต่ า งประเทศลดลง
ร้ อ ยละ 7.4 ในขณะที& ป ริ ม าณขายในประเทศลดลงร้ อ ยละ 83.1 เมื& อ เที ย บกับ ปี ก่ อ น เนื& อ งมาจากความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ที& ล ดลงอย่า งต่ อ เนื& อ งในอุ ต สาหกรรมสิ& ง ทอของไทย ราคาขายเฉลี& ย ของเส้ น ใยลดลงร้ อ ยละ 6.2 เมื& อ เที ย บกับ
ปี ก่ อ น ในส่ ว นปริ ม าณขายเกลื อ โซเดี ย มซัล เฟตซึ& งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลอยได้อ ยู่ที& 80,238 ตัน ลดลงร้ อ ยละ 20.2 เมื& อ เที ย บ
กับปี ก่อนที&มีปริ มาณขายอยูท่ ี& 100,536 ตัน
รายได้อื&นของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 147 ล้านบาท 157 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง
จํานวน 10 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 7 และ ร้อยละ 2 ตามลําดับ
การลดลงของรายได้อื&น สําหรั บปี สิ? น สุ ด ณ วัน ที& 31 มี น าคม 2563 สาเหตุห ลักเนื& องมาจากกําไรจากการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์รอขายที&เกิดขึ?นในปี 2562 แต่ไม่มีรายการนี?เกิดขึ?นในปี 2563
การลดลงของรายได้อื&น สําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลักเนื& องมาจากการลดลงของกําไรจาก
อัตราแลกเปลี&ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 1,250 ล้านบาท 513 ล้านบาท
และ 198 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 737 ล้านบาท และ 315 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 59 และ ร้อยละ 61 ตามลําดับ
การลดลงของส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ? นสุ ด ณ วันที& 31 มีนาคม 2563 เนื& องมาจากผล
กําไรของบริ ษทั ร่ วมบางแห่ งลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มธุ รกิ จที&เกี& ยวข้องกับบจ.อดิ ตยา กรุ๊ ป เอบี (ธุ รกิ จผลิตเยื&อกระดาษ) บจ.
เบอร์ล่า จิงเว่ย ์ ไฟเบอร์ (ธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน) และ บจ.ไทย อคริ ลิค ไฟเบอร์ (ธุรกิจผลิตเส้นใยอคริ ลิค)
การลดลงของส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มสํ า หรั บ ปี สิ? น สุ ด ณ วัน ที& 31 มี น าคม 2564 ส่ ว นใหญ่
เนื& องมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ร่ วมที&ลดลง เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวทัว& โลกซึ& งได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ทําให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิ ดภาวะถดถอยอย่างที&สุดทัว& โลก มีผลทําให้ผลประกอบการของ
บริ ษทั ร่ วมหดตัวลดลงไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที&ผลิตเส้นใย ผลิตเส้นด้าย ผลิตสารเคมี และผลิตผงเขม่าดํา เป็ นต้น
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 9,195 ล้านบาท 7,910 ล้านบาท และ 6,274 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 1,285 ล้านบาท และ 1636 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 14 และ ร้อยละ 21 ตามลําดับ
การลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ? นสุ ดวันที& 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการ
ที&สาํ คัญ ได้แก่
• ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,282 1,296 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15 สาเหตุหลักเนื& องมาจากปริ มาณขายและ
ต้นทุนการผลิตลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3 เนื&องมาจากยอดขายลดลง
• บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 1,843,161 บาท สําหรับปี 2563 (สําหรับปี
2562 : 1,681,874 บาท ซึ&งรวมค่าใช้จ่ายอื&นด้วย)
การลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ? นสุ ดวันที& 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลี&ยนแปลงรายการ
ที&สาํ คัญ ได้แก่
• ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,773 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.3 สาเหตุหลักเนื& องมาจากต้นทุนการนําเข้าและ
ปริ มาณขายที&ลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ ายเพิ&มขึ?นจํานวน 215 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.5 สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเลที&เพิ&มสู งขึ?นเป็ นอย่างมากเนื&องจากความไม่สมดุลของตูค้ อนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ ง
• ค่าใช้จ่ายในการบริ ห ารลดลงจํานวน 76 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 32.7 ส่ วนใหญ่ มาจากมาตรการควบคุ ม
ต้นทุนต่าง ๆ
• บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 1,750,000 บาท สําหรับปี 2564 (สําหรับปี
2563 : 1,817,561 บาท ซึ&งรวมค่าใช้จ่ายอื&นด้วย)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (งบการเงินที&แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) สําหรับปี 2562-2564 โดยบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
จํานวน 1,577 ล้านบาท 188 ล้านบาท และ 89 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,389 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 88
และ ร้อยละ 53 ตามลําดับ ทั?งนี? การลดลงของกําไรสุ ทธิ ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายลดลง และส่ วนแบ่งกําไรจาก
บริ ษทั ร่ วมบางแห่ งที&ลดลง สําหรับการลดลงของกําไรสุ ทธิ ในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขาย ปริ มาณขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย และส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมที&ลดลง

4. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 15-16 หัวข้ อ 1.8 แนวโน้ มของสภาพกิจการและการคาดการณ์ ผลการดําเนินงานใน
อนาคต
ข้ อความเดิม
จากสําเนาคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ”)
ได้ระบุวา่ ผูท้ าํ คําเสนอซื?อไม่มีแผนที&จะเปลี&ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญซึ&งวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของกิจการ โดย
มีความตั?งใจที&จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการเช่นเดิม
ความต้องการผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที&เพิ&มสู งขึ?น เนื& องจาก COVID-19 เริ& มทรงตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงอยูใ่ นระดับที&สูง
กว่าช่วงก่อนเกิด COVID-19 และคาดว่าจะยังทรงตัวอยูใ่ นระดับนี? ในอนาคต จากความต้องการที&เพิ&มสู งขึ?นดังกล่าว ส่ งผลให้
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ห่ วงโซ่ อุปทานของผลิตภัณฑ์ที&ไม่ใช่ สิ&งทอ (non-woven) ถูกกว้านซื? อเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี ความต้องการดังกล่าวจะ
ไม่ได้รับการเติมเต็ม เนื& องจากความไม่เพียงพอของเรื อขนส่ งสิ นค้า และ การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ซึ& งส่ งผลให้ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที&ไม่ใช่สิ&งทอ (non-woven) ในช่วงครึ& งปี หลังของปี 2564 ลดลงเล็กน้อยเมื&อเทียบกับช่วงครึ& งปี แรกของปี 2564
สําหรับการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงานของกิจการในอนาคต กิจการเห็นว่า ในขณะที&โครงการฉี ดวัคซี นในประเทศ
ต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที&น่าพึงพอใจ แต่จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกลายพันธุ์ และ
มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะยังคงส่ งผลกระทบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ& งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใย เร
ยอน (VSF) ในอนาคตอัน ใกล้น? ี สถานการณ์ กาํ ลังการผลิ ตส่ วนเกิ น ในเส้น ใยเรยอน (VSF) อาจดําเนิ น ต่ อไป ในอี กไม่ กี&ปี
ข้างหน้า ซึ& งอาจนําไปสู่ แรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และส่ วนต่างผลกําไรในอนาคตอันใกล้น? ี เพื&อที&จะแก้ไขปั ญหา
อุปทานส่ วนเกิน บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที&มีมูลค่าเพิ&ม และลงทุนพัฒนาในโครงการที&ช่วยส่ งเสริ มความยัง& ยืนให้กบั
บริ ษั ท ฯ อนึ& ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานเทคโนโลยี ที& ดี ที& สุ ดในยุ โ รป (EU BAT: European Best Available
Technology) ซึ& งเป็ นก้าวที& สําคัญของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนเพียงไม่กี&แห่ งทัว& โลกที& ทาํ ได้สําเร็ จ มาตรฐาน EU BAT ของ
สหภาพยุโรปถือเป็ นบรรทัดฐานด้านสิ& งแวดล้อมที&เข้มงวดและยากที&สุด สําหรับมาตรฐานระดับสู งของการปล่อยอากาศและ
การปล่อยนํ?าเสี ยที&ผ่านการบําาบัดแล้ว ด้วยสิ& งสําคัญเหล่านี? ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี&ยม ได้แก่
Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal ผลิตภัณฑ์เหล่านี?ได้รับการรับรองด้านความยัง& ยืนที&โดดเด่นและเป็ นที&ตอ้ งการของ แบ
รนด์แฟชัน& ระดับโลก บริ ษทั ฯ จะยังใช้ประโยชน์จากความได้เปรี ยบทางการแข่งขันนี? ต่อไปซึ& งสิ& งเหล่านี? ช่วยให้บริ ษทั ฯ รักษา
สถานะในผลิตภัณฑ์ระดับสู งในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิ&มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ
นอกจากนี? การหยุดชะงักอย่างต่อเนื& องของการขนส่ งระหว่างประเทศ (ทั?งการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ และราคาตู)้
ได้สร้างความท้าทายให้กบั บริ ษทั ฯ ในการจัดส่ งสิ นค้าไปในหลายตลาดเพื&อสร้างกําไร บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าความท้าทายใน
ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี?ยงั คงดําเนินต่อไปในปี หน้า
ในส่ วนของการฟ้ องร้องดําเนิ นคดีแบบกลุ่มของบริ ษทั ฯ นั?นได้การรับรองให้สามารถดําเนิ นคดีแบบกลุ่มได้ แม้ว่า
บริ ษทั ฯ จะมีคาํ แก้ต่างที&หนักแน่น แต่ก็ยงั มีความเสี& ยงจากมูลค่าความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวซึ& งยังไม่สามารถระบุได้ใน
ขณะนี?
ทั?งนี? สําหรับภาพรวมในปี 2565 บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลการดําเนิ นงานที&ดีข? ึนกว่าปี 2564 โดยในช่วง 9 เดือน
ของปี 2565 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ จํานวน 2,812 ล้านบาท เติบโตขึ?นจากช่วงเดียวกันกับปี ก่อน 3,538 ล้านบาท
อนึ& ง หากผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีความประสงค์จะเปลี&ยนแปลงแผนการดําเนิ นธุ รกิจของกิจการที&แตกต่างกับการประกอบ
ธุรกิจของกิจการในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญ ผูท้ าํ คําเสนอซื? อจะต้องดําเนิ นการในเรื& องดังกล่าวตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานที&เกี&ยวข้อง การดําเนิ นการใด ๆ ในส่ วนที&เป็ นสาระสําคัญซึ& งแตกต่างไปจากที&ระบุไว้ในคํา
เสนอซื? อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที&สิ?นสุ ดระยะเวลารับซื? อหลักทรัพย์น? นั จะสามารถทําได้ต่อเมื&อได้รับ
อนุมตั ิจากการที&ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ รวมทั?งได้แจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
แก้ ไขข้ อความเป็ น
จากสําเนาคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ”)
ได้ระบุวา่ ผูท้ าํ คําเสนอซื?อไม่มีแผนที&จะเปลี&ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญซึ&งวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของกิจการ โดย
มีความตั?งใจที&จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการเช่นเดิม
ความต้องการผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที&เพิ&มสู งขึ?น เนื& องจาก COVID-19 เริ& มทรงตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงอยูใ่ นระดับที&สูง
กว่าช่วงก่อนเกิด COVID-19 และคาดว่าจะยังทรงตัวอยูใ่ นระดับนี? ในอนาคต จากความต้องการที&เพิ&มสู งขึ?นดังกล่าว ส่ งผลให้
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ห่ วงโซ่ อุปทานของผลิตภัณฑ์ที&ไม่ใช่ สิ&งทอ (non-woven) ถูกกว้านซื? อเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี ความต้องการดังกล่าวจะ
ไม่ได้รับการเติมเต็ม เนื& องจากความไม่เพียงพอของเรื อขนส่ งสิ นค้า และ การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ซึ& งส่ งผลให้ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที&ไม่ใช่สิ&งทอ (non-woven) ในช่วงครึ& งปี หลังของปี 2564 ลดลงเล็กน้อยเมื&อเทียบกับช่วงครึ& งปี แรกของปี 2564
สําหรับการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงานของกิจการในอนาคต กิจการเห็นว่า ในขณะที&โครงการฉี ดวัคซี นในประเทศ
ต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที&น่าพึงพอใจ แต่จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกลายพันธุ์ และ
มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะยังคงส่ งผลกระทบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ& งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใย เร
ยอน (VSF) ในอนาคตอัน ใกล้น? ี สถานการณ์ กาํ ลังการผลิ ตส่ วนเกิ น ในเส้น ใยเรยอน (VSF) อาจดําเนิ น ต่ อไป ในอี กไม่ กี&ปี
ข้างหน้า ซึ& งอาจนําไปสู่ แรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และส่ วนต่างผลกําไรในอนาคตอันใกล้น? ี เพื&อที&จะแก้ไขปั ญหา
อุปทานส่ วนเกิน บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที&มีมูลค่าเพิ&ม และลงทุนพัฒนาในโครงการที&ช่วยส่ งเสริ มความยัง& ยืนให้กบั
บริ ษั ท ฯ อนึ& ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานเทคโนโลยี ที& ดี ที& สุ ดในยุ โ รป (EU BAT: European Best Available
Technology) ซึ& งเป็ นก้าวที& สําคัญของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนเพียงไม่กี&แห่ งทัว& โลกที& ทาํ ได้สําเร็ จ มาตรฐาน EU BAT ของ
สหภาพยุโรปถือเป็ นบรรทัดฐานด้านสิ& งแวดล้อมที&เข้มงวดและยากที&สุด สําหรับมาตรฐานระดับสู งของการปล่อยอากาศและ
การปล่อยนํ?าเสี ยที&ผ่านการบําาบัดแล้ว ด้วยสิ& งสําคัญเหล่านี? ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี&ยม ได้แก่
Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal ผลิตภัณฑ์เหล่านี?ได้รับการรับรองด้านความยัง& ยืนที&โดดเด่นและเป็ นที&ตอ้ งการของ แบ
รนด์แฟชัน& ระดับโลก บริ ษทั ฯ จะยังใช้ประโยชน์จากความได้เปรี ยบทางการแข่งขันนี? ต่อไปซึ& งสิ& งเหล่านี? ช่วยให้บริ ษทั ฯ รักษา
สถานะในผลิตภัณฑ์ระดับสู งในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิ&มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ
นอกจากนี? การหยุดชะงักอย่างต่อเนื& องของการขนส่ งระหว่างประเทศ (ทั?งการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ และราคาตู)้
ได้สร้างความท้าทายให้กบั บริ ษทั ฯ ในการจัดส่ งสิ นค้าไปในหลายตลาดเพื&อสร้างกําไร บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าความท้าทายใน
ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี?ยงั คงดําเนินต่อไปในปี หน้า
ในส่ วนของการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่มของบริ ษทั ฯ นั?นได้การรับรองให้สามารถดําเนินคดีแบบกลุ่มได้ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะมี
คําแก้ต่างที&หนักแน่น แต่กย็ งั มีความเสี& ยงจากมูลค่าความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวซึ& งยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี? ในส่ วน
ของการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่มโดยกลุ่มคนได้การรับรองให้สามารถดําเนินคดีแบบกลุ่มได้ และขอบเขตดังกล่าวให้รวมถึง
บุคคลอื&น ๆ ที&ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ&นของก๊าซ CS2 ก๊าซ H2S และกรดกํามะถันจากโรงงานของบริ ษทั ฯ ที&จงั หวัดอ่างทอง
โดยคดี ฟ้ อ งร้ อ งแบบกลุ่ ม นี? อยู่ร ะหว่างการพิ จ ารณาคดี เบื? อ งต้น ในศาลแพ่ ง โดยศาลได้แ ต่ ง ตั?ง ผูเ้ ชี& ย วชาญหลายรายเพื& อ
ประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ เกี&ยวกับคําร้องและการตรวจสุ ขภาพของกลุ่มโจทย์ ซึ& งผลการตรวจสอบยังไม่ได้ขอ้ สรุ ปและส่ งต่อ
ศาล ถึ งแม้ว่าบริ ษ ทั ฯ จะมี คาํ แก้ต่างที& ห นักแน่ น แต่ ก็ยงั มี ความเสี& ยงจากมู ลค่าความเสี ยหายจากคดี ความดังกล่ าวซึ& งยังไม่
สามารถระบุได้ในขณะนี?
ทั?งนี? สําหรับภาพรวมในปี 2565 บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลการดําเนิ นงานที&ดีข? ึนกว่าปี 2564 โดยในช่วง 9 เดือน
ของปี 2565 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ จํานวน 2,812 ล้านบาท เติบโตขึ?นจากช่วงเดียวกันกับปี ก่อน 3,538 ล้านบาท
การลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วมและบริ ษ ทั ร่ วมค้าเป็ นการลงทุ น เพื& อผลตอบแทนในระยะยาว บริ ษ ทั ร่ วมส่ วนใหญ่ มี ผล
ประกอบการที&ดีในช่วงหลายปี ที&ผา่ นมา โดยกิจการคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนอยูร่ ะดับเดิมในอนาคตอันใกล้น? ี อย่างไรก็ตาม
ผลตอบแทนในแต่ละปี อาจมีความแตกต่างกันขึ?นกับสภาวะทางการเมืองของแต่ละภูมิภาคและสภาพตลาด
อนึ& ง หากผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีความประสงค์จะเปลี&ยนแปลงแผนการดําเนิ นธุ รกิจของกิจการที&แตกต่างกับการประกอบ
ธุรกิจของกิจการในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญ ผูท้ าํ คําเสนอซื? อจะต้องดําเนิ นการในเรื& องดังกล่าวตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานที&เกี&ยวข้อง การดําเนิ นการใด ๆ ในส่ วนที&เป็ นสาระสําคัญซึ& งแตกต่างไปจากที&ระบุไว้ในคํา
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เสนอซื? อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที&สิ?นสุ ดระยะเวลารับซื? อหลักทรัพย์น? นั จะสามารถทําได้ต่อเมื&อได้รับ
อนุมตั ิจากการที&ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ รวมทั?งได้แจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ

5. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 17 หัวข้ อ 3.3.3 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยกรรมการของกิจการ
ในผู้ทาํ คําเสนอซื9อ
ข้ อความเดิม
ณ วันที& ยื&นคําเสนอซื? อ ไม่มีกรรมการของกิ จการท่านใดถือหุ ้นโดยตรงในผูท้ าํ คําเสนอซื? อ อย่างไรก็ตาม ดังที& เปิ ดเผย
ข้อมูลโดยผูท้ าํ คําเสนอซื? อในแบบ 247-4 ผูท้ าํ คําเสนอซื? ออยูภ่ ายใต้กลุ่มธุรกิจของกลุ่ม Aditya Birla ซึ&งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม
Fortune 500 ซึ& งมีกลุ่มพนักงานอันยอดเยี&ยมทั?งหมดกว่า 140,000 คน จากกว่า 100 เชื? อชาติ กลุ่ม Aditya Birla ถูกสร้าง
ขึ?นมาจากพื?นฐานของการมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากประสบการณ์ดา้ นการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบกว่า
7 ทศวรรษ ธุ รกิจในกลุ่มได้เติบโตเป็ นผูเ้ ล่นระดับโลกในหลายอุตสาหกรรมอันรวมถึง เหล็ก กระดาษและเยือ& กระดาษ
เคมีภณ
ั ฑ์ สิ& งทอ ธุ รกิ จผงเขม่าดํา โทรคมนาคม ซี เมนต์ ธุ รกิ จการเงิน แฟชัน& ค้าปลีก และ พลังงานทดแทน ปั จจุบนั นี?
รายได้กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มได้มาจากธุรกิจต่างประเทศที&ครอบคลุม 36 ประเทศใน อเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้ แอฟริ กา
เอเชีย และยุโรป
ผูท้ าํ คําเสนอซื? อเป็ นหนึ&งในบริ ษทั กลุ่ม Aditya Birla โดยมีนาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ซึ& ง
เป็ นกรรมการของกิ จการ และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ
ทั?งนี? การบริ หารจัดการและการดําเนิ นงานต่าง ๆ ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อเป็ นการดําเนิ นการโดยคณะกรรมการของผูท้ าํ คํา
เสนอซื?อและผูเ้ ชี&ยวชาญในสายงานต่าง ๆ ที&ได้รับแต่งตั?งจากคณะกรรมการของผูท้ าํ คําเสนอซื?อ
นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการซึ& งไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ห าร (Non-Executive Chairman) ในบริ ษทั หลายแห่ งที& อยู่ภายใต้กลุ่ม Aditya Birla ทั?งนี? กลุ่ม Aditya
Birla มิได้เป็ นนิติบุคคล แต่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที&มีบริ ษทั ในเครื อจํานวนมาก
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ณ วันที& ยื&นคําเสนอซื? อ ไม่มีกรรมการของกิ จการท่านใดถือหุ ้นโดยตรงในผูท้ าํ คําเสนอซื? อ อย่างไรก็ตาม ดังที& เปิ ดเผย
ข้อมูลโดยผูท้ าํ คําเสนอซื? อในแบบ 247-4 ผูท้ าํ คําเสนอซื? ออยูภ่ ายใต้กลุ่มธุรกิจของกลุ่ม Aditya Birla ซึ& งเป็ นบริ ษทั สัญชาติ
อินเดียในกลุ่ม Fortune 500 ซึ& งมีกลุ่มพนักงานอันยอดเยี&ยมทั?งหมดกว่า 140,000 คน จากกว่า 100 เชื? อชาติ กลุ่ม Aditya
Birla ถูกสร้างขึ?นมาจากพื?นฐานของการมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากประสบการณ์ดา้ นการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบกว่า 7 ทศวรรษ ธุ รกิจในกลุ่มได้เติบโตเป็ นผูเ้ ล่นระดับโลกในหลายอุตสาหกรรมอันรวมถึง เหล็ก กระดาษ
และเยื&อกระดาษ เคมี ภณ
ั ฑ์ สิ& งทอ ธุ รกิ จผงเขม่ าดํา โทรคมนาคม ซี เมนต์ ธุ รกิ จการเงิ น แฟชั&น ค้าปลี ก และ พลังงาน
ทดแทน ปั จจุบนั นี? รายได้กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มได้มาจากธุ รกิจต่างประเทศที&ครอบคลุม 36 ประเทศใน อเมริ กาเหนื อ
อเมริ กาใต้ แอฟริ กา เอเชีย และยุโรป โดยในปี 2564 มีผลประกอบการประมาณ 45 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ผูท้ าํ คําเสนอซื? อเป็ นหนึ&งในบริ ษทั กลุ่ม Aditya Birla โดยมีนาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ซึ& ง
เป็ นประธานกรรมการของกิ จการ และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ าํ คํา
เสนอซื? อ ทั?งนี? การบริ หารจัดการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อเป็ นการดําเนินการโดยคณะกรรมการของ
ผูท้ าํ คําเสนอซื?อและผูเ้ ชี&ยวชาญในสายงานต่าง ๆ ที&ได้รับแต่งตั?งจากคณะกรรมการของผูท้ าํ คําเสนอซื?อ
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นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการซึ& งไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ห าร (Non-Executive Chairman) ในบริ ษทั หลายแห่ งที& อยู่ภายใต้กลุ่ม Aditya Birla ทั?งนี? กลุ่ม Aditya
Birla มิได้เป็ นนิติบุคคล แต่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที&มีบริ ษทั ในเครื อจํานวนมาก

6. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 18 หัวข้ อ 3.6 ข้ อมูลอื1นทีเ1 กีย1 วข้ องต่ อการตัดสิ นใจของผู้ถือหลักทรัพย์
ข้ อความเดิม
3.6.1 หลักทรัพย์ในกิจการที&ผทู ้ าํ คําเสนอซื?อถืออยูก่ ่อนการทําคําเสนอซื?อ (ณ วันที&ยนื& ทําคําเสนอซื?อ)
(1) หุน้ สามัญ
ชื+อ

ประเภท
หุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละเมื+อเทียบกับ
จํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้
แล้วทั:งหมด

ร้อยละเมื+อเทียบกัน
สิ ทธิออกเสี ยง
ทั:งหมดของกิจการ

หุน้ สามัญ

41,677,710

20.67

20.67

-

-

-

-

- บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์
แอนด์ เทรดดิ:ง จํากัด

หุน้ สามัญ

9,738,500

4.83

4.83

- บริ ษทั รามา เทรดดิ:ง จํากัด

หุน้ สามัญ

4,071,280

2.02

2.02

-

-

-

-

รวม

55,487,490

27.52

27.52

I. ผูท้ าํ คําเสนอซื:อ
- Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าํ คําเสนอซื:อ
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II

IV. ข้อตกลงอื+นที+จะทําให้บุคคลตาม I ถึง III
ได้หุน้ เพิ+มขึ:น

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มีแก้ ไขข้ อความเป็ น
3.6.1 หลักทรัพย์ในกิจการที&ผทู ้ าํ คําเสนอซื?อถืออยูก่ ่อนการทําคําเสนอซื?อ (ณ วันที&ยนื& ทําคําเสนอซื?อ)
(1) หุน้ สามัญ
ชื+อ

ประเภท
หุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละเมื+อเทียบกับ
จํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้
แล้วทั:งหมด

ร้อยละเมื+อเทียบกัน
สิ ทธิออกเสี ยง
ทั:งหมดของกิจการ

หุน้ สามัญ

41,677,710

20.67

20.67

V. ผูท้ าํ คําเสนอซื:อ
- Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
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ชื+อ

ประเภท
หุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละเมื+อเทียบกับ
จํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้
แล้วทั:งหมด

ร้อยละเมื+อเทียบกัน
สิ ทธิออกเสี ยง
ทั:งหมดของกิจการ

-

-

-

-

- บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์
แอนด์ เทรดดิ:ง จํากัด

หุน้ สามัญ

9,738,500

4.83

4.83

- บริ ษทั รามา เทรดดิ:ง จํากัด

หุน้ สามัญ

4,071,280

2.02

2.02

-

-

-

-

รวม

55,487,490

27.52

27.52

VI. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าํ คําเสนอซื:อ
VII. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II

VIII. ข้อตกลงอื+นที+จะทําให้บุคคลตาม I ถึง III
ได้หุน้ เพิ+มขึ:น

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มี3.6.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที&อาจเกิดขึ?นภายในธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอนของกลุ่ม Aditya Birla
กลุ่ม Aditya Birla เป็ นเจ้าของเครื& องหมายการค้า “Birla Cellulose” กิจการผ่านบริ ษทั ร่ วมได้จดทะเบียนเครื& องหมาย
การค้าดังกล่าวในประเทศไทย และกิจการสามารถใช้เครื& องหมายการค้าดังกล่าวได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด ไม่มีการไล่เบี?ย
(recourse) หรื อค่าธรรมเนียม
หนึ&งในบริ ษทั ร่ วมของกิจการ (คือ บริ ษทั เบอร์ ล่า จิงเว่ย ์ ไฟเบอร์ จํากัด) และบริ ษทั บางแห่ งภายใต้กลุ่ม Aditya Birla
(ประกอบด้ว ย PT. Indo Bharat Rayon และ Grasim Industries Limited) เป็ นผู ผ้ ลิ ต เส้ น ใยเรยอน (Viscose Staple
Fibre) ภายใต้เครื& องหมายการค้า “Birla Cellulose” อย่างไรก็ดี บริ ษทั ทุกแห่ งข้างต้นมีกลุ่มลูกค้าหลักที&แตกต่างกัน
และส่ วนใหญ่เป็ นชนิ ดผลิตภัณฑ์ที&แตกต่างกัน ทําให้กิจการไม่เห็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที&อาจเกิ ดขึ?นกับ
บริ ษทั เหล่านี? ทั?งนี? สรุ ปข้อมูลเบื?องต้นของบริ ษทั แต่งละแห่ง ดังนี?
ที+
1.

ชื+ อบริษทั
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ประเทศทีต+ 7งั

กลุ่มลูกค้ าหลัก

ไทย

กิจการส่ งออกมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดขายรวมให้กบั ลูกค้า
มากกว่า 35 ประเทศ1/
BJFCL และ GRASIM มีการส่ งออกอยูท่ ี+ประมาณร้อยละ 20
และร้อยละ 3 ของยอดขายรวม ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ที+ TR
ส่ งออกไปยังประเทศจีนส่ วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 95 ของ
ยอดขายไปยังประเทศจีน) เป็ นเส้นใยชนิดพิเศษ เช่น โมดาล
และเส้นใยสําหรับผลิตภัณฑ์ที+ไม่ใช่สิ+งทอ (non-woven) ซึ+ง
BJFCL ไม่สามารถผลิตเส้นใยชนิดพิเศษดังกล่าวได้1/
กิจการส่ งออกไปยังอินโดนีเซียน้อยกว่าร้อยละ 3 ของยอดขาย
รวม และกิจการส่ งออกไปยังอินเดียวน้อยกว่าร้อยละ 3.9 ของ
ยอดขายรวม1/

2.

บริ ษทั เบอร์ล่า จิงเว่ย ์ ไฟเบอร์ จํากัด

จีน
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จีน

ที+

ชื+ อบริษทั

ประเทศทีต+ 7งั

(รายได้ประมาณร้อยละ 80 มาจากลูกค้าภายในประเทศจีน)1/

(“BJFCL”)
3.

PT. Indo Bharat Rayon

กลุ่มลูกค้ าหลัก

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
(รายได้ประมาณร้อยละ 60 มาจากลูกค้าภายในประเทศ
อินโดนีเซีย)2/

4.

Grasim Industries Limited ("GRASIM”)

อินเดีย

อินเดีย
(ยอดขายของ GRASIM ร้อยละ 97.9 ของยอดขายรวมมาจาก
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอินเดีย)3/
รายได้จากธุรกิจเส้นใยรอน คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ของรายได้รวม
ของ GRASIM3/

ที#มา: 1/ กิจการ
2/ แบบ 247-4
3/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/GRASIM-INDUSTRIES-LIMITED-33647063/company/

อนึ& ง สําหรั บ Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตุ รกี ) เป็ นบริ ษ ทั ที& ก่ อ ตั?งขึ? น เพื& อ เป็ น
ผูผ้ ลิ ต เส้ น ใยเรยอน โดยบริ ษ ทั ได้ล ดทุ น จดทะเบี ยนจากเดิ ม 60 ล้านลี ร่าตุ รกี เป็ น 0.5 ล้านลี ร่าตุ รกี โดยไม่ มี ก าร
เปลี&ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการถือหุ ้น เนื& องจากบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจที&จะไม่ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเส้นใยเร
ยอน ทั?งนี? ตั?งแต่ก่อตั?งบริ ษทั Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ยังไม่เคยมีการผลิตและจําหน่าย
เส้นใยเรยอน
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ทั เบอร์ ล่ า จิ งเว่ย ์ ไฟเบอร์ จํากัด PT. Indo Bharat Rayon และ Grasim Industries Limited ไม่ เป็ นผูม้ ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการ และคณะกรรมการของกิ จการเห็ นว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกิจการและบริ ษทั ข้างต้น หากในอนาคตมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ?นกับบริ ษทั ข้างต้น กิจการจะหา
มาตรการที& เหมาะสมเพื&อจัดการกับความขัดแย้งซึ& งจะเป็ นไปตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับที& เกี& ยวข้องต่าง ๆ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 19 หัวข้ อ 4 ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่ อผู้ถือหลักทรัพย์
ข้ อความเดิม
ทั?งนี? กรรมการของกิจการ ได้แก่ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า ซึ& งเป็ นกรรมการที&มีส่วนได้เสี ย เนื& องจาก นาย กุมาร มัง
กาลัม เบอร์ล่า และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ นาย ประสาน กุมาร
สิ ปานิ ซึ& งเป็ นกรรมการที&มีส่วนได้เสี ย เนื& องจาก เป็ นกรรมการของบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ และ นาง ราชา
เสรี เบอร์ ล่า ซึ& งเป็ นญาติกบั นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมในวาระนี? ดังนั?น กรรมการที&ไม่มีส่วนได้เสี ยได้มี
ความเห็นเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอแนะต่อผูถ้ ือหุน้ ให้ตอบรับ / ปฎิเสธคําเสนอซื?อหลักทรัพย์ โดยมีเหตุผลดังนี?
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ทั?งนี? กรรมการของกิจการ ได้แก่ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า ซึ& งเป็ นกรรมการที&มีส่วนได้เสี ย เนื& องจาก นาย กุมาร มัง
กาลัม เบอร์ล่า และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ นาย ประสาน กุมาร
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สิ ปานิ ซึ& งเป็ นกรรมการที&มีส่วนได้เสี ย เนื& องจาก เป็ นกรรมการของบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ และ นาง ราชา
เสรี เบอร์ ล่า ซึ& งเป็ นญาติกบั นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมในวาระนี? ดังนั?น กรรมการที&ไม่มีส่วนได้เสี ยได้มี
ความเห็นเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอแนะต่อผูถ้ ือหุน้ ให้ตอบรับ / ปฎิเสธคําเสนอซื?อหลักทรัพย์ โดยมีเหตุผลดังนี?

8. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 19 หัวข้ อ 4.1 เหตุผลทีส1 มควรจะตอบรับ และ/หรื อเหตุผลทีส1 มควร ปฎิเสธคํา
เสนอซื9อ
ข้ อความเดิม
คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ และรายงานความเห็น
ของที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (“ที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ ”) แล้ว จึงมีมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้เสนอแนวทางต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี?
คณะกรรมการได้ทบทวนคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ประกอบกับการได้รับฟังความเห็นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โก
ลบอล จํากัด (มหาชน) ซึ& งใช้วิธีการประเมิ นมูลค่าที& แตกต่างกันทั?งหมด 5 วิธี ทั?งนี? ที& ปรึ กษาผูถ้ ื อหุ ้นมี ความเห็ นว่า วิธีการ
ประเมินมูลค่าที&เหมาะสมที&สุดในปั จจุบนั เพื&อให้ความเห็นเกี&ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซื? อสําหรับผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ได้แก่ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (DCF) โดย
มูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วง 123.91. – 148.12 บาทต่อหุ ้น ซึ& งสู งกว่าราคาเสนอซื? อที& 50.00 บาท อยูร่ ะหว่าง 73.91 –
98.12 บาทต่อหุ ้น หรื อ ร้อยละ 147.82 – ร้อยละ 196.24 ของราคาเสนอซื? อ และข้อสรุ ปของที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ ้น คือ ผูถ้ ือหุ ้น
ควรปฏิเสธคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ เนื&องจากราคาเสนอซื? อตํ&ากว่าช่วงราคาประเมิน โดยราคาเสนอซื? ออยูท่ ี& 50.00 บาทต่อหุ น้ แต่
ช่วงราคาประเมินโดยที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ อยูร่ ะหว่าง 123.91 ถึง 148.12 บาทต่อหุน้ บนพื?นฐานนี? คณะกรรมการได้กาํ หนดให้
ราคาเสนอซื?อไม่สะท้อนมูลค่าปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ดังนั?น คณะกรรมการจึ งเชื& อว่า ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ได้รับความคุม้ ค่าสู งสุ ดจากการเสนอขายหุ ้นของตนตามคําเสนอซื? อ
หลักทรัพย์ และเสนอแนะว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่ควรตอบรับคําเสนอซื?อหลักทรัพย์ในครั?งนี?
แก้ ไขข้ อความเป็ น
คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ และรายงานความเห็น
ของที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (“ที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ ”) แล้ว จึงมีมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้เสนอแนวทางต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี?
คณะกรรมการได้ทบทวนคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ประกอบกับการได้รับฟังความเห็นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โก
ลบอล จํากัด (มหาชน) ซึ& งใช้วิธีการประเมิ นมูลค่าที& แตกต่างกันทั?งหมด 5 วิธี ทั?งนี? ที& ปรึ กษาผูถ้ ื อหุ ้นมี ความเห็ นว่า วิธีการ
ประเมินมูลค่าที&เหมาะสมที&สุดในปั จจุบนั เพื&อให้ความเห็นเกี&ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซื? อสําหรับผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ได้แก่ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (DCF) โดย
มูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วง 123.91. – 148.12 103.22 – 147.80 บาทต่อหุ ้น ซึ& งสู งกว่าราคาเสนอซื? อที& 50.00 บาท อยู่
ระหว่าง 73.91 – 98.12 53.22 – 97.80 บาทต่อหุ น้ หรื อ ร้อยละ 147.82 106.43 – ร้อยละ 196.24 195.60 ของราคาเสนอซื? อ และ
ข้อสรุ ปของที&ปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ คือ ผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ เนื&องจากราคาเสนอซื? อตํ&ากว่าช่วงราคาประเมิน
โดยราคาเสนอซื? อ อยู่ที& 50.00 บาทต่ อ หุ ้ น แต่ ช่ ว งราคาประเมิ น โดยที& ป รึ ก ษาของผู ถ้ ื อ หุ ้ น อยู่ร ะหว่ า ง 123.91 103.22 ถึ ง
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148.12147.80 บาทต่อหุ ้น บนพื?นฐานนี? คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ราคาเสนอซื? อไม่สะท้อนมูลค่าปั จจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตของบริ ษทั ฯ
ดังนั?น คณะกรรมการจึ งเชื& อว่า ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ได้รับความคุม้ ค่าสู งสุ ดจากการเสนอขายหุ ้นของตนตามคําเสนอซื? อ
หลักทรัพย์ และเสนอแนะว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่ควรตอบรับคําเสนอซื?อหลักทรัพย์ในครั?งนี?

9. แก้ ไขเพิม1 เติมในหน้ าที1 20-22 หัวข้ อ 4.3 ประโยชน์ หรื อผลกระทบจากแผนงาน และนโยบายตามทีผ1 ู้เสนอ
ซื9อระบุไว้ ในคําเสนอซื9อ รวมทั9งความเป็ นไปได้ ของแผนงาน และนโยบายดังกล่ าว
ข้ อความเดิม
จากแผนการดําเนิ นงานภายหลังการทําคําเสนอซื? อที& ระบุ ไว้ในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิ จการ (ไม่รวม
กรรมการที&ไม่เข้าร่ วมประชุม) มีความเห็นถึงผลกระทบที&อาจจะเกิดขึ?นจากการทําคําเสนอซื?อครั?งนี? สรุ ปได้ดงั นี?
4.3.1. แผนการขายหุน้ ของกิจการ
คําเสนอซื? อระบุวา่ “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีแผนที&จะขายหุน้ หรื อโอนหุน้ ของกิจการที&ถืออยูก่ ่อนการทําคําเสนอซื? อ และ
หุ ้นที&จะรับซื? อจากการทําคําเสนอซื? อครั?งนี? ให้แก่บุคคลใดๆ ในจํานวนที&มีนัยสําคัญ ในระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ? นสุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื?อ เว้นแต่
§ ในกรณี ที& เป็ นการขาย หรื อ โอนหุ ้น ให้แก่ บุ ค คลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
§ ในกรณี ที&ผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีหน้าที&ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย สัญญา และกฎระเบียบที&มีผลบังคับใช้ในขณะนั?น
(ซึ&งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน)
§ ในกรณี เพื&อเพิ&มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผทู ้ าํ คําเสนอซื?อหรื อกิจการ หรื อบริ ษทั ย่อยของผูท้ าํ คําเสนอซื?อ”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที& ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิ จการ มี ความเห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแผนการขายหุ ้นของกิจการ เนื& องจากผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีความประสงค์ที&จะขาย หรื อโอนหุ ้นของกิจการให้แก่
บุคคลอื&นในจํานวนที&มีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ? นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื?อ
4.3.2. สถานภาพของกิจการ
คําเสนอซื? อระบุว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อจะไม่เพิกถอนหุ ้นของกิ จการ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ? นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื? อ เว้นแต่กรณี ที&ผทู ้ าํ คําเสนอซื? อมีหน้าที&ตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที&เกี&ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั?น”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที&ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า กิจการยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ต่ อ ไป ทําให้กิ จการและผูถ้ ื อ หุ ้น ของกิ จการจะไม่ ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี& ยนแปลง
สถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อจากการเพิกถอนหุ น้ ของกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อยางใด รวมทั?งผูถ้ ือหุ น้ ของ
กิจการที&ไม่ประสงค์จะขายหุน้ ตามคําเสนอซื?อในครั?งนี? จะไม่มีผลกระทบในเรื& องตลาดรองในการซื?อขายหุน้ ของกิจการ
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4.3.3. นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
(1) นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
คําเสนอซื? อระบุวา่ “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ ไม่มีแผนหรื อนโยบายเปลี&ยนแปลงวัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจหลักของกิจการ
อย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั?งใจที&จะมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิจของกิจการเช่นเดิม เนื& องจากผูท้ าํ คํา
เสนอซื?อได้ให้ความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของกิจการ
ทั?ง นี? ผู ท้ ํา คํา เสนอซื? อ อาจจะร่ ว มกับ กิ จ การในการพิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง นโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การ
โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินดําเนินงานของ
กิจการ ตามที&จาํ เป็ นและเหมาะสม เพื&อให้สร้างศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื& อง ทั?งนี? หากมีการดําเนิ นการดังกล่าว
ผูท้ าํ คําเสนอซื? อและกิ จการจะดําเนิ นการและเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อบังคับที& เกี& ยวข้องของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที&ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า จากการที&ผทู ้ าํ คําเสนอซื? อไม่มี
แผนที& จะเปลี& ยนแปลงนโยบายหรื อ แผนการดําเนิ น งานที& สําคัญ ของบริ ษ ทั ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ? น สุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื? อ ดังนั?น บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการเปลี&ยนนโยบายและ
แผนการบริ หาร อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีวตั ถุประสงค์ที&จะเปลี&ยนแปลงลักษณะการดําเนิ นธุรกิจของกิจการอย่างมี
นัย สําคัญ ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ และกิ จ การก็ต ้อ งดําเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข อ้ บังคับ ประกาศ คําสั& ง หรื อ ข้อ กําหนด
หน่วยงานที&เกี&ยวข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนั?น
(2) การปรับโครงสร้างองค์กร
คําเสนอซื? อระบุวา่ “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีความประสงค์ที&จะเปลี&ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการภายหลัง
การทําคําเสนอซื? อ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลี&ยนแปลงตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม เช่ น การลาออกของกรรมการเนื& อ งจากปั ญ หาสุ ข ภาพ หรื อ ปั ญ หาส่ ว นตัว ซึ& งการเปลี& ย นแปลงของ
คณะกรรมการของกิ จการจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของกิ จการ และปฎิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับที& เกี& ยวข้องกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที& ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิ จการ มี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร เว้นเต่เป็ นการเปลี&ยนแปลงตามความเหมาะสม อาทิ การลาออก
หรื อ การพ้นตําแหน่งตามวาระ ซึ& งบริ ษทั ฯ จะต้องปฎิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3.4.

รายการระหว่างกัน
คําเสนอซื?อระบุวา่
1) ก่อนการทําคําเสนอซื?อ
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ปั จจุบนั กิจการและผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีการทํารายการระหว่างกัน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกิจการและผูท้ าํ
คําเสนอซื? อเกิดขึ?น รายการดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที&เกี&ยวข้องต่างๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ภายหลังการทําคําเสนอซื?อ
ปั จจุบนั กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขั?นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื&อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
การทํารายการระหว่างกันของกิจการกับ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อบุคลที&อาจมีความขัดแย้ง
ทั?งนี? ภายหลังการทําคําเสนอซื? อ ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีแผนที&จะเปลี&ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญซึ& งนโยบายการทํา
รายการระหว่างกันของกิจการจากที&เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยผูท้ าํ คําเสนอซื? อจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของกิจการ
เป็ นหลัก และรายการระหว่างกันระหว่างกิ จการ และผูท้ าํ คําเสนอซื? อทุกรายการจะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที&เกี&ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที&ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการทํารายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผูท้ าํ คําเสนอซื? อ เนื& องจาก ในปั จจุบนั ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีรายการ
ระหว่างกันใด ๆ กับกิจการ ทั?งนี? หากในอนาคต กิจการและผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีการทํารายการระหว่างกัน กิจการจะต้องปฎิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของกิจการ และกฎหมายอื&นที&เกี&ยวข้อง
แก้ ไขข้ อความเป็ น
จากแผนการดําเนิ นงานภายหลังการทําคําเสนอซื? อที& ระบุ ไว้ในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิ จการ (ไม่รวม
กรรมการที&ไม่เข้าร่ วมประชุม) มีความเห็นถึงผลกระทบที&อาจจะเกิดขึ?นจากการทําคําเสนอซื?อครั?งนี? สรุ ปได้ดงั นี?
4.3.1. แผนการขายหุน้ ของกิจการ
คําเสนอซื? อระบุวา่ “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีแผนที&จะขายหุน้ หรื อโอนหุน้ ของกิจการที&ถืออยูก่ ่อนการทําคําเสนอซื? อ และ
หุ ้นที&จะรับซื? อจากการทําคําเสนอซื? อครั?งนี? ให้แก่บุคคลใดๆ ในจํานวนที&มีนัยสําคัญ ในระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ? นสุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื?อ เว้นแต่
§ ในกรณี ที& เป็ นการขาย หรื อ โอนหุ ้น ให้แก่ บุ ค คลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ& งบุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ บริ ษทั รามา เทรดดิ?ง จํากัด และบริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล
แมแนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ?ง จํากัด
§ ในกรณี ที&ผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีหน้าที&ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย สัญญา และกฎระเบียบที&มีผลบังคับใช้ในขณะนั?น
(ซึ&งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน)
§ ในกรณี เพื&อเพิ&มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผูท้ าํ คําเสนอซื? อหรื อกิจการ หรื อบริ ษทั ย่อยของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ
และจะไม่เป็ นการซื?อขายแบบมีนยั สําคัญ”
ความเห็นของคณะกรรมการ
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ตามข้อมูลที& ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิ จการ มี ความเห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแผนการขายหุ ้นของกิจการ เนื& องจากผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีความประสงค์ที&จะขาย หรื อโอนหุ ้นของกิจการให้แก่
บุคคลอื&นในจํานวนที&มีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ? นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื?อ
4.3.2. สถานภาพของกิจการ
คําเสนอซื? อระบุว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อจะไม่เพิกถอนหุ ้นของกิ จการ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พ ย์ ในช่ วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ? นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื? อ เว้นแต่กรณี ที&กิจการไม่สามารถดํารง
สถานะตามที&กาํ หนดไว้ ตามเกณฑ์การดํารงสถานะของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีหน้าที&ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที&เกี&ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั?น”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที&ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า กิจการยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ต่ อ ไป ทําให้กิ จการและผูถ้ ื อ หุ ้น ของกิ จการจะไม่ ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี& ยนแปลง
สถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อจากการเพิกถอนหุ น้ ของกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อยางใด รวมทั?งผูถ้ ือหุ น้ ของ
กิจการที&ไม่ประสงค์จะขายหุน้ ตามคําเสนอซื?อในครั?งนี? จะไม่มีผลกระทบในเรื& องตลาดรองในการซื?อขายหุน้ ของกิจการ
4.3.3. นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
(1) นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
คําเสนอซื? อระบุวา่ “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ ไม่มีแผนหรื อนโยบายเปลี&ยนแปลงวัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจหลักของกิจการ
อย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั?งใจที&จะมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิจของกิจการเช่นเดิม เนื& องจากผูท้ าํ คํา
เสนอซื?อได้เชื&อมัน& ให้ความสําคัญต่อในการประกอบธุรกิจเดิมของกิจการ
ทั?ง นี? ผู ท้ ํา คํา เสนอซื? อ อาจจะร่ ว มกับ กิ จ การในการพิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง นโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การ
โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินดําเนินงานของ
กิจการ ตามที&จาํ เป็ นและเหมาะสม เพื&อให้สร้างศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื& อง ทั?งนี? หากมีการดําเนิ นการดังกล่าว
ผูท้ าํ คําเสนอซื? อและกิ จการจะดําเนิ นการและเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อบังคับที& เกี& ยวข้องของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที&ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า จากการที&ผทู ้ าํ คําเสนอซื? อไม่มี
แผนที& จะเปลี& ยนแปลงนโยบายหรื อ แผนการดําเนิ น งานที& สําคัญ ของบริ ษ ทั ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ? น สุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื? อ ดังนั?น บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการเปลี&ยนนโยบายและ
แผนการบริ หาร อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีวตั ถุประสงค์ที&จะเปลี&ยนแปลงลักษณะการดําเนิ นธุรกิจของกิจการอย่างมี
นัย สําคัญ ผูท้ าํ คําเสนอซื? อ และกิ จ การก็ต ้อ งดําเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข อ้ บังคับ ประกาศ คําสั& ง หรื อ ข้อ กําหนด
หน่วยงานที&เกี&ยวข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนั?น
(2) การปรับโครงสร้างองค์กร
คําเสนอซื? อระบุวา่ “ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีความประสงค์ที&จะเปลี&ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการภายหลัง
การทําคําเสนอซื? อ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลี&ยนแปลงตามความจําเป็ นและ
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ความเหมาะสม เช่ น การลาออกของกรรมการเนื& อ งจากปั ญ หาสุ ข ภาพ หรื อ ปั ญ หาส่ ว นตัว ซึ& งการเปลี& ย นแปลงของ
คณะกรรมการของกิ จการจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของกิ จการ และปฎิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับที& เกี& ยวข้องกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที& ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิ จการ มี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร เว้นเต่เป็ นการเปลี&ยนแปลงตามความเหมาะสม อาทิ การลาออก
หรื อ การพ้นตําแหน่งตามวาระ ซึ& งบริ ษทั ฯ จะต้องปฎิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3.4.

รายการระหว่างกัน
คําเสนอซื?อระบุวา่
1) ก่อนการทําคําเสนอซื?อ
ปั จจุบนั กิจการและผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีการทํารายการระหว่างกัน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกิจการและผูท้ าํ
คําเสนอซื? อเกิดขึ?น รายการดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที&เกี&ยวข้องต่างๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ภายหลังการทําคําเสนอซื?อ
ปั จจุบนั กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขั?นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื&อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
การทํารายการระหว่างกันของกิจการกับ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อบุคลที&อาจมีความขัดแย้ง
ทั?งนี? ภายหลังการทําคําเสนอซื? อ ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีแผนที&จะเปลี&ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญซึ& งนโยบายการทํา
รายการระหว่างกันของกิจการจากที&เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยผูท้ าํ คําเสนอซื? อจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของกิจการ
เป็ นหลัก และรายการระหว่างกันระหว่างกิ จการ และผูท้ าํ คําเสนอซื? อทุกรายการจะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที&เกี&ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลที&ปรากฏในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการทํารายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผูท้ าํ คําเสนอซื? อ เนื& องจาก ในปั จจุบนั ผูท้ าํ คําเสนอซื? อไม่มีรายการ
ระหว่างกันใด ๆ กับกิจการ ทั?งนี? หากในอนาคต กิจการและผูท้ าํ คําเสนอซื? อมีการทํารายการระหว่างกัน กิจการจะต้องปฎิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของกิจการ และกฎหมายอื&นที&เกี&ยวข้อง
ทั?งนี? คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า แผนการดําเนินการภายหลังการเข้าครอบงํากิจการของผูท้ าํ คําเสนอซื? อ
ที& ร ะบุ ในแบบ 247-4 ว่า “ผู้ท ําคําเสนอซื A อ จะไม่ เพิ ก ถอนหุ้ นของกิ จ การ ออกจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์ และไม่ มีแผนหรื อนโยบายเปลีย, นแปลงวัตถุประสงค์ การดําเนิ นธุรกิจหลักของกิจการอย่ างมีนัยสําคัญในระยะเวลา
12 เดือนนับจากวันสิ Aนสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื Aอ และยังคงมีความตัAงใจที,จะมุ่งเน้ นการดําเนิ นธุรกิจของกิจการเช่ นเดิม”
เนื&องจาก การเพิ&มสัดส่ วนการลงทุนในกิจการของผูท้ าํ คําเสนอซื? อซึ& งส่ งผลให้เกิดการทําคําเสนอซื? อในครั?งนี? เป็ นส่ วนหนึ&งของ
แผนกลยุทธ์การลงทุนของผูท้ าํ คําเสนอซื? อเพื&อรวมการถือหุ น้ ในกิจการตามที&ระบุในคําเสนอซื? อหลักทรัพย์ ดังนั?น ผูท้ าํ คําเสนอ
ซื?อไม่น่าจะดําเนินการเปลี&ยนแปลงใดๆ ที&เกี&ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ ตามที&ระบุในคําเสนอซื?อหลักทรัพย์
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รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

ที# วธ. 36/2565
วันที# 18 มีนาคม 2565
เรื# อง:

แก้ ไขเพิ#มเติมความเห็นของที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์
ของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (แก้ ไขเพิ#มเติมครังO ที# 1)

เรี ยน

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

อ้ างถึง :

1) ความเห็นของที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ที# วธ.
23/2565 ลงวันที# 25 กุมภาพันธ์ 2565
2) คําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ ฉบับแก้ ไขเพิ#มเติมครังO ที# 1 ลงวันที#
มีนาคม 2565

4

บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ในฐานะที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด
(มหาชน) (“กิจการ” หรื อ “บริษัทฯ” หรื อ “TR”) ขอนําส่งข้ อมูลแก้ ไขเพิ#มเติมในความเห็นของที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอ
ซื Oอหลักทรั พย์ ของกิจการ ลงวันที# 4 มีนาคม 2565 ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ละคํ า เสนอซื อO หลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ (แบบ 247-4) ของผู้ทํ า คํ า เสนอซื อO ฉบับ แก้ ไ ขเพิ# ม เติ ม ครั งO ที# 1 โดยมี
รายละเอียดข้ อมูลที#แก้ ไขและเพิ#มเติมปรากฏข้ อความเป็ นสีนํ Oาเงินและขีดเส้ นใต้ และข้ อความที#ตดั ออกปรากฎเป็ นตัวอักษรสี
นํ Oาเงินที#ถกู ขีดออก ดังนี O

1.

แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 3 - 4 บทสรุ ปผู้บริหาร

ข้ อความเดิม
ตารางที' 2: สรุ ปการประเมินช่ วงราคายุตธิ รรมของหลักทรั พย์ ของกิจการเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซือE
วิธีการประเมิน

1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าราคาตลาดถัวเฉลียD ถ่วงนํ Hาหนัก 7 – 360 วัน
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด
4.1) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV)
4.2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E)
4.3) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P/S)
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) กรณีฐาน

มูลค่ ายุตธิ รรมของ
หุ้น TR

ราคาเสนอซือ?

(บาทต่ อหุ้น)

(บาทต่ อหุ้น)

บาทต่ อหุ้น

ร้ อยละ

145.49
147.80
43.48 – 51.82

50.00
50.00
50.00

95.49
97.80
(6.52) – 1.82

190.99
195.60
(13.05) – 3.63

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

9.65 – 19.84
N/A – N/A
(25.36) – (23.43)
84.44
73.91 – 98.12

19.31 – 39.67
N/A – N/A
(46.86) – (50.73)
168.88
147.82 – 196.24

59.65 – 69.84
N/A – N/A
24.64 – 26.57
134.44
การวิเคราะห์ความไว 123.91 – 148.12

มูลค่ ายุตธิ รรมสูงกว่ า (ตํBากว่ า)
ราคาเสนอซือ?

ที#มา:
ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: N/A Non-Applicable หรื อไม่สามารถคํานวณได้

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

ความเห็นของที=ปรึกษาของผู้ถอื หุ้น
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื Oอหลักทรัพย์ รวมถึงประโยชน์หรื อผลกระทบจาก
แผนงานและนโยบายตามที#ผ้ ูทําคําเสนอซื Oอระบุไว้ ในคําเสนอซื Oอ รวมทังความเป็
O
นไปได้ ของแผนงานและนโยบายที#ผ้ ูทําคํา
เสนอซื Oอได้ ระบุไว้ ในคําเสนอซื Oอ (แบบ 247-4) ลงวันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร
ปฎิเสธคําเสนอซือJ หลักทรั พย์ ในครั งJ นี J เนื#องจากเหตุผลดังต่อไปนี O
ราคาเสนอซือJ ไม่ เหมาะสม
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น TR เพื#อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
กิจการต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซื Oอ วิธีการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมที#สดุ ณ ปั จจุบนั คือ วิธีการปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
โดยสรุปได้ ดงั นี O
§ วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชี: ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า วิธีนี Oเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการที#
เหมาะสม เนื#องจาก ภายหลังการปรับปรุ งด้ วยวิธีดงั กล่าว สินทรัพย์ของกิจการจํานวน 29,434.88 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 92.83 ของสินทรัพย์รวม จะสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของกิจการที#เหมาะสมมากขึ Oน โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
TR มีมลู ค่าเท่ากับ 147.80 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอหลักทรัพย์ของกิจการตามคําเสนอซื OอในครังO นี O (“ราคา
เสนอซือJ ”) ที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ 97.80 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ
§ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ: ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า วิธีนี Oเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของ
กิจการที#เหมาะสม เนื#องจากเป็ นการประเมินมูลค่าของกิจการ จากการประมาณการกระแสเงินสดที#กิจการจะสร้ าง
ได้ ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการ ร่ วมกับแผนการดําเนินงานของกิจการในอนาคต
จากมุมมองของฝ่ ายบริ หาร โดยที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ในกรณีฐาน (Base
Case) ของกิจการเท่ากับ 134.44 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ 84.44 บาทต่อหุ้น หรื อ
คิ ด เป็ น สูง กว่า ร้ อยละ 168.88 ของราคาเสนอซื อO นอกจากนี O ที# ป รึ ก ษาของผู้ถื อ หุ้น ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ค วามไว
(Sensitivity Analysis) ของปั จจัยที#อาจส่งผลต่อราคายุติธรรม โดยช่วงของราคายุติธรรมจากการวิเคราะห์ความไว
อยู่ระหว่าง 123.91 – 148.12 บาท ทังนี
O O เมื#อเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซื Oอ ที# 50.00 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ ว่าช่วงของ
มูลค่ายุตธิ รรมข้ างต้ นสูงกว่าราคาเสนอซื Oออยู่ 73.91 – 98.12 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24
ของราคาเสนอซื Oอ
ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการที#ได้ จากการประเมินด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที#
ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach) และวิธีปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
อยู่ในช่วงราคา 123.91 – 148.12 บาทต่อหุ้น และเมื#อเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ ว่าราคา
เสนอซือJ ตํ=ากว่ าช่ วงมูลค่ ายุตธิ รรม ดังนันO ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ราคาเสนอซือJ หุ้นของกิจการตามคําเสนอ
ซือJ ในครั งJ นีทJ = ี 50.00 บาทต่ อหุ้นเป็ นราคาที=ไม่ เหมาะสม ผู้ถอื หุ้นควรปฎิเสธการทําคําเสนอซือJ ในครั งJ นี J
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตารางที' 2: สรุ ปการประเมินช่ วงราคายุตธิ รรมของหลักทรั พย์ ของกิจการเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซือE
วิธีการประเมิน

1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าราคาตลาดถัวเฉลียD ถ่วงนํ Hาหนัก 7 – 360 วัน

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

มูลค่ ายุตธิ รรมของ
หุ้น TR

ราคาเสนอซือ?

มูลค่ ายุตธิ รรมสูงกว่ า (ตํBากว่ า)
ราคาเสนอซือ?

(บาทต่ อหุ้น)

(บาทต่ อหุ้น)

บาทต่ อหุ้น

ร้ อยละ

145.49
147.80
43.48 – 51.82

50.00
50.00
50.00

95.49
97.80
(6.52) – 1.82

190.99
195.60
(13.05) – 3.63
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4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด
4.1) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV)
4.2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E)
4.3) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P/S)
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) กรณีฐาน

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

มูลค่ ายุตธิ รรมของ
หุ้น TR

ราคาเสนอซือ?

(บาทต่ อหุ้น)

(บาทต่ อหุ้น)

บาทต่ อหุ้น

ร้ อยละ

50.00
50.00
50.00
50.00

9.65 – 19.84
N/A – N/A
(25.36) – (23.43)
84.44
62.71
73.91 – 98.12
53.22 – 75.25

19.31 – 39.67
N/A – N/A
(46.86) – (50.73)
168.88
125.43
147.82 – 196.24
106.43 – 150.50

59.65 – 69.84
N/A – N/A
24.64 – 26.57
134.44
112.71
การวิเคราะห์ความไว 123.91 – 148.12
103.22 – 125.25

50.00

มูลค่ ายุตธิ รรมสูงกว่ า (ตํBากว่ า)
ราคาเสนอซือ?

ที#มา:
ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: N/A Non-Applicable หรื อไม่สามารถคํานวณได้

ความเห็นของที=ปรึกษาของผู้ถอื หุ้น
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื Oอหลักทรัพย์ รวมถึงประโยชน์หรื อผลกระทบจาก
แผนงานและนโยบายตามที#ผ้ ูทําคําเสนอซื Oอระบุไว้ ในคําเสนอซื Oอ รวมทังความเป็
O
นไปได้ ของแผนงานและนโยบายที#ผ้ ูทําคํา
เสนอซื Oอได้ ระบุไว้ ในคําเสนอซื Oอ (แบบ 247-4) ลงวันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร
ปฎิเสธคําเสนอซือJ หลักทรั พย์ ในครั งJ นี J เนื#องจากเหตุผลดังต่อไปนี O
ราคาเสนอซือJ ไม่ เหมาะสม
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น TR เพื#อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
กิจการต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซื Oอ วิธีการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมที#สดุ ณ ปั จจุบนั คือ วิธีการปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
โดยสรุปได้ ดงั นี O
§ วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชี: ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า วิธีนี Oเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการที#
เหมาะสม เนื#องจาก ภายหลังการปรับปรุ งด้ วยวิธีดงั กล่าว สินทรัพย์ของกิจการจํานวน 29,434.88 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 92.83 ของสินทรัพย์รวม จะสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของกิจการที#เหมาะสมมากขึ Oน โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
TR มีมลู ค่าเท่ากับ 147.80 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอหลักทรัพย์ของกิจการตามคําเสนอซื OอในครังO นี O (“ราคา
เสนอซือJ ”) ที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ 97.80 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ
§ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ: ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า วิธีนี Oเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของ
กิจการที#เหมาะสม เนื#องจากเป็ นการประเมินมูลค่าของกิจการ จากการประมาณการกระแสเงินสดที#กิจการจะสร้ าง
ได้ ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการ ร่ วมกับแผนการดําเนินงานของกิจการในอนาคต
จากมุมมองของฝ่ ายบริ หาร โดยที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ในกรณีฐาน (Base
Case) ของกิจการเท่ากับ 134.44 112.71 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ 84.44 62.71
บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 168.88 125.43 ของราคาเสนอซื Oอ นอกจากนี O ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของปั จจัยที#อาจส่งผลต่อราคายุติธรรม โดยช่วงของราคายุติธรรมจากการ
วิเคราะห์ ความไวอยู่ระหว่าง 123.91 – 148.12 103.22 – 125.25 บาท ทังO นี O เมื#อเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซือO ที#
50.00 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ ว่าช่วงของมูลค่ายุติธรรมข้ างต้ นสูงกว่าราคาเสนอซื Oออยู่ 73.91 – 98.12 53.22 – 75.25
บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24 106.43 – 150.50 ของราคาเสนอซื Oอ
ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการที#ได้ จากการประเมินด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที#
ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach) และวิธีปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

อยู่ในช่วงราคา 123.91– 148.12 103.22 – 147.80 บาทต่อหุ้น และเมื#อเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้น จะ
เห็นได้ วา่ ราคาเสนอซือJ ตํ=ากว่ าช่ วงมูลค่ ายุตธิ รรม ดังนันO ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ราคาเสนอซือJ หุ้นของกิจการ
ตามคําเสนอซือJ ในครั งJ นีทJ = ี 50.00 บาทต่ อหุ้นเป็ นราคาที=ไม่ เหมาะสม ผู้ถอื หุ้นควรปฎิเสธการทําคําเสนอซือJ ในครั งJ นี J
2. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 11 ส่ วนที) 2 ตารางที) 2-2
ข้ อความเดิม
ตารางที' 2-2: สินทรั พย์ ของกิจการ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564
ที'

รายการ

มูลค่ าตามบัณชี ณ
วันที' 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

1.

2.
3.

รายการสินทรั พย์ ท' มี ูลค่ าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่ ายุตธิ รรม
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.2 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (เงินฝากประจํา)1/
1.3 ลูกหนี Hการค้ าและลูกหนี HหมุนเวียนอืDน
1.4 สินค้ าคงเหลือ
1.5 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืDน
1.6 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
รายการสินทรั พย์ ท' ตี ้ องมีการปรั บปรุ งมูลค่ าให้ เป็ นมูลค่ าตลาด
2.1 ทีDดนิ และอาคาร
รายการสินทรั พย์ อื'น ๆ
3.1 ทีDดนิ อาคารและอุปกรณ์ ทีDไม่ได้ จดั ทําเล่มประเมิน
3.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอืDน
3.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืDน
รวม

28,831.08
333.11
370.97
1,920.29
1,333.04
4,787.61
20,086.07
603.80
603.80
2,270.95
2,033.28
233.78
3.90
31,705.84

ร้ อยละเทียบกับสินทรั พย์
รวมของกิจการ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564
90.93
1.05
1.17
6.06
4.20
15.10
63.35
1.90
1.90
7.16
6.41
0.74
0.01
100.00

ที#มา:
งบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และสรุปโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ อ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินประจําปี 2564 สิ dนสุด ณ วันที# 31 มีนาคม 2564 ผ่านการตรวจสอบโดย
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตารางที' 2-2: สินทรั พย์ ของกิจการ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564
ที'

รายการ

มูลค่ าตามบัณชี ณ
วันที' 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

1.

2.

รายการสินทรั พย์ ท' มี ูลค่ าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่ ายุตธิ รรม
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.2 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (เงินฝากประจํา)1/
1.3 ลูกหนี Hการค้ าและลูกหนี HหมุนเวียนอืDน
1.4 สินค้ าคงเหลือ
1.5 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืDน
1.6 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
รายการสินทรั พย์ ท' ตี ้ องมีการปรั บปรุ งมูลค่ าให้ เป็ นมูลค่ าตลาด
2.1 ทีDดนิ และอาคาร

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

28,831.08
333.11
370.97
1,920.29
1,333.04
4,787.61
20,086.07
603.80
603.80

ร้ อยละเทียบกับสินทรั พย์
รวมของกิจการ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564
90.93
1.05
1.17
6.06
4.20
15.10
63.35
1.90
1.90

หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์
ที'

รายการ

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)
มูลค่ าตามบัณชี ณ
วันที' 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

3.

รายการสินทรั พย์ อื'น ๆ
3.1 ทีDดนิ อาคารและอุปกรณ์ ทีDไม่ได้ จดั ทําเล่มประเมิน2/
3.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอืDน
3.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืDน
รวม

ร้ อยละเทียบกับสินทรั พย์
รวมของกิจการ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564

2,270.95
2,033.28
233.78
3.90
31,705.84

7.16
6.41
0.74
0.01
100.00

ที#มา:
งบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และสรุปโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ อ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินประจําปี 2564 สิ dนสุด ณ วันที# 31 มีนาคม 2564 ผ่านการตรวจสอบโดย
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
2/ ประมาณร้ อยละ 90 ของมูลค่า คือ เครื# องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ทังนี
d d เนื#องจากเครื# องจักรของกิจการมีลกั ษณะเฉพาะสําหรับธุรกิจผลิตเส้ น
ใยเรยอน ทําให้ การประเมินมูลค่ามีคา่ ใช้ จา่ ยที#คอ่ นข้ างสูง และอาจต้ องใช้ เวลานานซึง# อาจส่งผลต่อการจัดเตรี ยมแบบ 250-2 ให้ ทนั ตามกรอบ
เวลาที#กําหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที# ทจ.40/2552 เรื# องแบบรายการและระยะเวลาจัดทําความเห็นเกี#ยวกับการทําคําเสนอซื dอ

3. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 11 ส่ วนที) 2

หัวข้ อ 2.2.1 ส่ วนเพิ)ม / ลด จากการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ ที)มีการประเมินมูลค่ าโดยผู้ประเมิน
ทรั พย์ สนิ อิสระ

ข้ อความเดิม
กิจการได้ มีการแต่งตังบริ
O ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด (“ผู้ประเมินทรั พย์ สินอิสระ” หรื อ “VPC”) ซึ#ง
เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที#ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต โดย VPC ได้ ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
กิจการ เพื#อวัตถุประสงค์สาธารณะ
แก้ ไขข้ อความเป็ น
กิจการได้ มีการแต่งตังบริ
O ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด (“ผู้ประเมินทรั พย์ สินอิสระ” หรื อ “VPC”) ซึ#ง
เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที#ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต โดย VPC ได้ ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
กิจการ เพื#อวัตถุประสงค์สาธารณะ เมื#อวันที# 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2565
4. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 12-13 ส่ วนที) 2

หัวข้ อ 2.2.2 คดีความ (Litigation)

ข้ อความเดิม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 ข้ อ 9 ระบุว่า กิจการมีคดีความ จํานวน 3 คดี สรุ ปได้
ดังต่อไปนี O
ตารางที' 2-4: คดีความ
ที'
คดีฟ้องร้ อง

เรื' องที'กจิ การถูกฟ้ องร้ อง

สถานะคดีล่าสุด

ประมาณการหนีสE นิ
จากค่ าความ
เสียหาย
(ล้ านบาท)

1

โดยกลุม่ คนกลุม่ ทีDหนึงD

กระทําการละเมิดทีDก่อให้ เกิดความ
รํ าคาญและความผิดจากการปล่อย

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

เดือนตุลาคม 2562 กิจการได้ ยืDน
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาสําหรับคดีความทีD
กลุม่ คนกลุม่ ทีDหนึงD ยืDนฟ้อง

17.7

หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์
ที'

คดีฟ้องร้ อง

เรื' องที'กจิ การถูกฟ้ องร้ อง

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)
สถานะคดีล่าสุด

ประมาณการหนีสE นิ
จากค่ าความ
เสียหาย
(ล้ านบาท)

2

โดยกลุม่ คนกลุม่ ทีDสอง

สารพิษคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (“CS2”)
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (“H2S”)
กระทําการละเมิดทีDก่อให้ เกิดความ
รํ าคาญและความผิดจากการปล่อย
สารพิษคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (“CS2”)
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (“H2S”)

3

โดยกลุม่ คนกลุม่ ทีDสามและ
บุคคลอีกหนึงD ราย

ความเดือดร้ อนเนืDองจากการปล่อย
สารเคมีทีDก่อให้ เกิดความเสียหาย

เดือนกันยายน 2564 ศาลฎีกาได้ ยืนยัน
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ รับรอง
คดีเป็ นการดําเนินคดีแบบกลุม่ และปรับ
ขอบเขตการดําเนินคดีแบบกลุม่ โดยคดี
จะได้ รับการพิจารณาโดยศาลแพ่งต่อไป
กิจการได้ ยืDนค้ านสําหรับคดีฟอ้ งร้ อง
ดังกล่าวในเดือนมิถนุ ายน 2563
ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวอยูใ่ นชันพิ
H จารณา
ของศาลแพ่ง

ยังไม่มีการระบุ

18.0

ที#มา: หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และสรุปโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

ทังนี
O O กิจการได้ บนั ทึกประมาณการหนี Oสินสําหรับค่าความเสียหายจากคดีความที# 1 ในงบการเงินสําหรับปี 2561 เป็ น
จํานวนเงินประมาณ 17.7 ล้ านบาทแล้ ว ซึง# ฝ่ ายบริ หารเชื#อว่าประมาณการหนี Oสิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 เพียงพอสําหรับผล
ขาดทุนที#อาจเกิดขึ Oนจากคดีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึง
พิจารณานํามูลค่าความเสียหายซึง# ระบุเป็ นตัวเงินได้ ที#ยงั ไม่ตงสํ
ั O ารองอีกจํานวน 18.0 ล้ านบาท ไปใช้ ในการปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชี
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 ข้ อ 9 ระบุว่า กิจการมีคดีความ จํานวน 3 คดี สรุ ปได้
ดังต่อไปนี O
ตารางที' 2-4: คดีความ
ที'
คดีฟ้องร้ อง

เรื' องที'กจิ การถูกฟ้ องร้ อง

สถานะคดีล่าสุด

ประมาณการหนีสE นิ
จากค่ าความ
เสียหาย
(ล้ านบาท)

1

โดยกลุม่ คนกลุม่ ทีDหนึงD

2

โดยกลุม่ คนกลุม่ ทีDสอง

3

โดยกลุม่ คนกลุม่ ทีDสามและ
บุคคลอีกหนึงD ราย

กระทําการละเมิดทีDก่อให้ เกิดความ
รํ าคาญและความผิดจากการปล่อย
สารพิษคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (“CS2”)
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (“H2S”)
กระทําการละเมิดทีDก่อให้ เกิดความ
รํ าคาญและความผิดจากการปล่อย
สารพิษคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (“CS2”)
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (“H2S”)
ความเดือดร้ อนเนืDองจากการปล่อย
สารเคมีทีDก่อให้ เกิดความเสียหาย

เดือนตุลาคม 2562 กิจการได้ ยืDน
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาสําหรับคดีความทีD
กลุม่ คนกลุม่ ทีDหนึงD ยืDนฟ้อง

17.7

เดือนกันยายน 2564 ศาลฎีกาได้ ยืนยัน
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ รับรอง
คดีเป็ นการดําเนินคดีแบบกลุม่ และปรับ
ขอบเขตการดําเนินคดีแบบกลุม่ โดยคดี
จะได้ รับการพิจารณาโดยศาลแพ่งต่อไป
กิจการได้ ยืDนค้ านสําหรับคดีฟอ้ งร้ อง
ดังกล่าวในเดือนมิถนุ ายน 2563
ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวอยูใ่ นชันพิ
H จารณา
ของศาลแพ่ง

ยังไม่มีการระบุ

18.0

ที#มา: หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และสรุปโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

ทังนี
O O กิจการได้ บนั ทึกประมาณการหนี Oสินสําหรับค่าความเสียหายจากคดีความที# 1 ในงบการเงินสําหรับปี 2561 เป็ น
จํานวนเงินประมาณ 17.7 ล้ านบาทแล้ ว ซึง# ฝ่ ายบริ หารเชื#อว่าประมาณการหนี Oสิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 เพียงพอสําหรับผล
ขาดทุนที#อาจเกิดขึ Oนจากคดีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึง
พิจารณานํามูลค่าความเสียหายซึง# ระบุเป็ นตัวเงินได้ ที#ยงั ไม่ตงสํ
ั O ารองอีกจํานวน 18.0 ล้ านบาท ไปใช้ ในการปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชี อนึ#ง สําหรับคดีฟ้องร้ องโดยกลุม่ คนกลุม่ ที#สองซึง# ยังมิได้ ระบุประมาณการหนี Oสินจากความเสียหายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของกิจการ ซึ#งน่าจะมีผลมาจากความไม่แน่นอนของจํานวนผู้เสียหาย/ผู้ฟ้องร้ อง เนื#องจากเป็ นการฟ้องร้ องคดีแบบ
กลุ่ม โดยคดีความดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ ยื#นฟ้องต่อศาลตังแต่
O เดือนสิงหาคม 2561 แต่เพิ#งได้ รับการรับรองคดีเป็ นการดําเนินคดี
แบบกลุ่มโดยศาลฎีกา ในเดือนกันยายน 2564 ที#ผ่านมาซึ#งถือว่าใช้ เวลานานมาก โดยคดีจะได้ รับการพิจารณาโดยศาลแพ่ง
ต่อไป ซึ#งถือว่ายังอยู่ในขันตอนเริ
O
# มต้ นของการฟ้องร้ องค่าเสียหาย ทําให้ ยากที#จะระบุมลู ค่าความเสียหายในขณะนี O อีกทังการ
O
ฟ้องร้ องน่าจะต้ องดําเนินการอีกหลายขันตอนซึ
O
#งน่าจะต้ องใช้ เวลาอีกหลายปี ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นจึงเห็นว่า การไม่นํา
ประมาณการหนีสO ินจากค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้ องโดยกลุ่มคนกลุ่มที#สองซึ#งยังไม่สามารถระบุค่าความเสียหายได้ ใน
ปั จจุบนั มาใช้ ในการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของกิจการ จะไม่ส่งผลต่อการให้ ความเห็นในการตอบรับหรื อตอบปฎิเสธคําเสนอ
ซื Oอหลักทรัพย์ในขณะนี O ซึง# ระยะเวลาการคําเสนอซื Oอจะสิ Oนสุดในวันที# 25 มีนาคม 2565 เนื#องจาก การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
กิจการ ณ ขณะนี O เป็ นการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของกิจการในปั จจุบนั ซึง# ค่าความเสียหายดังกล่าวยังมิได้ เกิดขึ Oน
5. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 13 ส่ วนที) 2

ส่ วนการปรั บปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของ TR

ข้ อความเดิม
จากการพิจารณารายการที#กล่าวไว้ ข้างต้ น ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการประเมินมูลค่า TR จากวิธีการมูลค่าตาม
บัญชีที#ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี O
ตารางที' 2-5: การคํานวณมูลค่ าของกิจการตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีท' ปี รั บปรุ งแล้ ว
รายการ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564
รายการปรับปรุง
2.2.1 ส่วนเพิDม / ลด จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระ
2.2.2 คดีความ (Litigation)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นหลังการปรั บปรุ ง
จํานวนหุ้นทีDออกและชําระแล้ วทังหมดของกิ
H
จการ$/
มูลค่ าตามบัญชีท' ปี รั บปรุ งแล้ วของ TR

มูลค่ า
29,331.65
479.08
(14.40)1/
29,796.33
201.60
147.80

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท/หุ้น

หมายเหตุ: m/ ตัวเลขสุทธิหลังรวมประมาณการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) ในอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหายที#ยงั ไม่ได้ ตงสํ
ั d ารองจํานวน 18 ล้ านบาท
2/ มูลค่าหุ้นที#ตราไว้ เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

จากการประเมินราคาหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้ ราคาหุ้นของกิจการที# 147.80 บาทต่ อหุ้น ซึง# สูง
กว่ าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้นอยู่ 97.80 บาท หรื อสูงกว่ าร้ อยละ 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ
ทังนี
O O วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุ งแล้ วเป็ นวิธีที#มีการปรับปรุ งรายการต่าง ๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์
ณ ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง# วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สนิ ของ
กิจการ อาทิ ที#ดินเปล่า ที#ดินพร้ อมอาคารและสิ#งปลูกสร้ าง เนื#องจากมีการปรั บปรุ งมูลค่าของสินทรั พย์ ดงั กล่าวด้ วยราคา
ประเมินใหม่เพื#อให้ เป็ นราคาตลาดหรื อราคายุติธรรม ส่วนสินทรั พย์ อื#นที#ไม่ได้ ทําการประเมิน ส่วนใหญ่ เป็ นสินทรั พย์ ทาง
การเงินและรับรู้ รายการตามมูลค่าแท้ จริ งอยู่แล้ ว เช่น เงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี Oการค้ าและลูกหนี Oอื#น ซึง# ได้ มีการพิจารณา
ตังค่
O าเผื#อหนีสO งสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชีของกิจการ สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื#น ซึ#งส่วนใหญ่เป็ นรายการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
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สินทรัพย์ที#แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านการเปลี#ยนแปลงกําไร/ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึ Oนจริ งจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นและหักค่าเผื#อการด้ อยค่า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมซึง# แสดงมูลค่ายุตธิ รรมผ่านการรับรู้แบ่งกําไรหรื อ
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นของเงินลงทุนที#บนั ทึกตามวิธีส่วนได้ เสียของกิจการ เป็ นต้ น ดังนันO จึงมีมลู ค่าตามบัญชี
ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oเป็ นวิธีที#เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของกิจการ
แก้ ไขข้ อความเป็ น
จากการพิจารณารายการที#กล่าวไว้ ข้างต้ น ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการประเมินมูลค่า TR จากวิธีการมูลค่าตาม
บัญชีที#ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี O
ตารางที' 2-5: การคํานวณมูลค่ าของกิจการตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีท' ปี รั บปรุ งแล้ ว
รายการ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564
รายการปรับปรุง
2.2.1 ส่วนเพิDม / ลด จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระ
2.2.2 คดีความ (Litigation)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นหลังการปรั บปรุ ง
จํานวนหุ้นทีDออกและชําระแล้ วทังหมดของกิ
H
จการ$/
มูลค่ าตามบัญชีท' ปี รั บปรุ งแล้ วของ TR

มูลค่ า
29,331.65
479.08
(14.40)1/
29,796.33
201.60
147.80

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท/หุ้น

หมายเหตุ: m/ ตัวเลขสุทธิหลังรวมประมาณการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) ในอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหายที#ยงั ไม่ได้ ตงสํ
ั d ารองจํานวน 18 ล้ านบาท
2/ มูลค่าหุ้นที#ตราไว้ เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

จากการประเมินราคาหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้ ราคาหุ้นของกิจการที# 147.80 บาทต่ อหุ้น ซึง# สูง
กว่ าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้นอยู่ 97.80 บาท หรื อสูงกว่ าร้ อยละ 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ
ทังนี
O O วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุ งแล้ วเป็ นวิธีที#มีการปรับปรุ งรายการต่าง ๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์
ณ ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง# วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สนิ ของ
กิจการ อาทิ ที#ดินเปล่า ที#ดินพร้ อมอาคารและสิ#งปลูกสร้ าง เนื#องจากมีการปรั บปรุ งมูลค่าของสินทรั พย์ ดงั กล่าวด้ วยราคา
ประเมินใหม่เพื#อให้ เป็ นราคาตลาดหรื อราคายุติธรรม ส่วนสินทรั พย์ อื#นที#ไม่ได้ ทําการประเมิน ส่วนใหญ่ เป็ นสินทรั พย์ ทาง
การเงินและรับรู้ รายการตามมูลค่าแท้ จริ งอยู่แล้ ว เช่น เงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี Oการค้ าและลูกหนี Oอื#น ซึง# ได้ มีการพิจารณา
ตังค่
O าเผื#อหนีสO งสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชีของกิจการ สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื#น ซึ#งส่วนใหญ่เป็ นรายการ
สินทรัพย์ที#แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านการเปลี#ยนแปลงกําไร/ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึ Oนจริ งจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นและหักค่าเผื#อการด้ อยค่า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมซึง# แสดงมูลค่ายุตธิ รรมผ่านการรับรู้แบ่งกําไรหรื อ
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นของเงินลงทุนที#บนั ทึกตามวิธีส่วนได้ เสียของกิจการ เป็ นต้ น ดังนันO จึงมีมลู ค่าตามบัญชี
ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oเป็ นวิธีที#เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของกิจการ
อนึ#ง ถึงแม้ ว่ากิจการยังมีรายการทรัพย์สินอื#น ๆ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 2,270.95 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 7.16 ของสินทรั พย์ รวมของกิจการ ซึ#งไม่ได้ จัดให้ มีการประเมินมูลค่าสินทรั พย์ ให้ เป็ นราคาตลาด อย่างไรก็ดี สินทรั พย์
ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนไม่มากนักเมื#อเทียบกับสินทรัพย์รวมของกิจการ อีกทังO รายการสินทรัพย์ส่วนใหญ่คือเครื# องจักรและ
อุปกรณ์โรงงานซึง# ใช้ ในการดําเนินธุรกิจของกิจการในปั จจุบนั ซึง# ในความเห็นของที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมูลค่าตามบัญชีน่าจะ
สะท้ อนมูลค่าขันตํ
O #าของสินทรัพย์ดงั กล่าว ดังนันO การที#กิจการไม่ได้ จดั ให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื#น ๆ ดังกล่าว จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ วเพื#อให้ ความเห็นต่อความเหมาะสมของราคาเสนอ
ซื Oอ นอกจากนี O ถึงแม้ ว่า วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุ งแล้ วจะไม่ได้ สะท้ อนความสามารถในการทํากําไรของกิจการในอนาคต
อย่างไรก็ดี เนื#องจาก กิจการดําเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลานาน สร้ างผลกําไรได้ อย่างต่อเนื#อง แต่จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนที#ไม่มากนัก เนื#องจากนําเงินไปลงทุนอย่างต่อเนื#องเพื#อก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่กิจการในระยะยาว ส่งผลให้ กิจการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
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มีกําไรสะสมอยู่จํานวนมาก โดย ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีกําไรสะสมอยู่ที# 27,845.25 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรสะสม
138.12 บาทต่อหุ้น ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oเป็ นวิธีที#สะท้ อนถึงการสะสมมูลค่าของ
กิจการตังแต่
O อดีตมาถึงปั จจุบนั ซึง# น่าจะสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของกิจการในปั จจุบนั ได้ ดีในระดับนึงและสามารถนํามาใช้ เป็ นวิธี
ที#เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการเพื#อให้ ความเห็นประกอบการพิจารณาตอบรับหรื อปฎิเสธคําเสนอซื Oอหุ้น
สามัญของกิจการในครังO นี O
6. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 22 ส่ วนที) 2

หัวข้ อ 2.5.1.1 รายได้ จากการขาย ข้ อย่ อย (1)

ข้ อความเดิม
ราคาขายเฉลีย# (Average Selling Price) เส้ นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre: VSF)
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการคํานวณราคาขายเฉลี#ยเส้ นใยเรยอน ในรูปแบบของอัตราเทียบเท่า (Implied Average
Selling Price) โดยราคาขายเฉลี#ย ในปี 2560 – 2564 และ 9 เดื อ นแรกของปี 2565 อยู่ที# 69.20 บาท/กก. 68.47 บาท/กก.
63.77 บาท/กก. 51.44 บาท/กก. 48.23 บาท/กก. และ 71.62 บาท/กก. โดยมีค่าเฉลี#ย 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 - 2564) อยู่ที#
63.77 บาท/กก. โดยราคาขายเฉลี#ยระหว่างปี 2560 - 2562 มีการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้ อยเท่านันO อย่างไรก็ดี ในปี 25632564 ราคาขายเฉลีย# มีการปรับตัวลดลงค่อนข้ างมากจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที#รุนแรงและจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อย่างไรก็ดี จากการปรับตัวของกิจการที#หนั มาเพิ#มยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ์ที#ไม่ใช่สงิ# ทอและผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี#ย
มรวมถึงสภาวะตลาดที#ปรับตัวดีขึ Oน ส่งผลให้ ราคาขายเฉลี#ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ปรับตัวสูงขึ Oน ทังนี
O O ที#ปรึกษาของผู้
ถือหุ้นกําหนดให้ ราคาขายเฉลี#ยในปี 2565 อยู่ที# 71.62 บาท/กก. อ้ างอิงผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 และ
กําหนดให้ ราคาขายเฉลี#ยในปี 2566-2569 อยู่ที# 66.61 บาท/กก. อ้ างอิงจากประมาณการของผู้บริ หาร ซึ#งให้ ข้อมูลราคาขาย
ระหว่างปี 2566-2569 อยูร่ ะหว่าง 65.58 – 67.54 บาท/กก. โดยมีคา่ เฉลี#ยอยูท่ ี# 66.61 บาท/กก. ซึง# ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า
เป็ นระดับที#มีความเป็ นได้ เมื#อเทียบกับผลงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ซึง# สะท้ อนถึงการเปลี#ยนแปลงสายการผลิตของ
กิจการทําให้ มีสดั ส่วนของยอดขายในผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty) ซึง# ประกอบด้ วย เส้ นใยเรยอนสําหรับผลิตภัณฑ์ที#ไม่ใช่สิ#ง
ทอ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์พรี# เมี#ยมเพิ#มขึ Oน จากร้ อยละ 41 ของยอดขายรวม มาอยูท่ ี#ร้อยละ 80 ของยอดขายรวม
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ราคาขายเฉลีย# (Average Selling Price) เส้ นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre: VSF)
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการคํานวณราคาขายเฉลี#ยเส้ นใยเรยอน ในรูปแบบของอัตราเทียบเท่า (Implied Average
Selling Price) โดยราคาขายเฉลี#ย ในปี 2560 – 2564 และ 9 เดื อ นแรกของปี 2565 อยู่ที# 69.20 บาท/กก. 68.47 บาท/กก.
63.77 บาท/กก. 51.44 บาท/กก. 48.23 บาท/กก. และ 71.62 บาท/กก. โดยมีค่าเฉลี#ย 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 - 2564) อยู่ที#
63.77 บาท/กก. โดยราคาขายเฉลี#ยระหว่างปี 2560 - 2562 มีการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้ อยเท่านันO อย่างไรก็ดี ในปี 25632564 ราคาขายเฉลีย# มีการปรับตัวลดลงค่อนข้ างมากจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที#รุนแรงและจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อย่างไรก็ดี จากการปรับตัวของกิจการที#หนั มาเพิ#มยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ์ที#ไม่ใช่สงิ# ทอและผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี#ย
มรวมถึงสภาวะตลาดที#ปรับตัวดีขึ Oน ส่งผลให้ ราคาขายเฉลี#ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ปรับตัวสูงขึ Oน ทังนี
O O ที#ปรึกษาของผู้
ถือหุ้นกําหนดให้ ราคาขายเฉลี#ยในปี 2565 อยู่ที# 71.62 บาท/กก. อ้ างอิงผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 และ
กําหนดให้ ราคาขายเฉลี#ยในปี 2566-2569 อยู่ที# 66.61 บาท/กก. อ้ างอิงจากประมาณการของผู้บริ หาร ซึ#งให้ ข้อมูลราคาขาย
ระหว่างปี 2566-2569 อยูร่ ะหว่าง 65.58 – 67.54 บาท/กก. โดยมีคา่ เฉลี#ยอยูท่ ี# 66.61 บาท/กก. ซึง# ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า
เป็ นระดับที#มีความเป็ นได้ เมื#อเทียบกับผลงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ซึง# สะท้ อนถึงการเปลี#ยนแปลงสายการผลิตของ
กิจการทําให้ มีสดั ส่วนของยอดขายในผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty) ซึง# ประกอบด้ วย เส้ นใยเรยอนสําหรับผลิตภัณฑ์ที#ไม่ใช่สิ#ง
ทอ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์พรี# เมี#ยมเพิ#มขึ Oน จากร้ อยละ 41 ของยอดขายรวม มาอยูท่ ี#ร้อยละ 80 ของยอดขายรวม
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ตารางที' 2-16-1: สัดส่ วนยอดขายของเส้ นในเรยอนที'เป็ นสิ'งทอ และผลิตภัณฑ์ พเิ ศษ
สัดส่ วนยอดขาย
(หน่วย: ร้ อยละ)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
1/

9 เดือน
แรก
ปี 2565

2565E

2566E

2667E

2568E

2568E

เส้ นใยเรยอนที#เป็ นสิง# ทอ
68%
59%
22%
32%
20%
20%
20%
20%
20%
2/
ผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty)
32%
41%
78%
68%
80%
80%
80%
80%
80%
รวม
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ที#มา:
กิจการ และสรุปโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ ในปี 2564 (1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.64) ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ ความต้ องการเส้ นใยเรยอนลดลง ทําให้ กิจการมีความ
จําเป็ นต้ องหยุดการทํางานของ 1 สายการผลิตระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2563
2/ ผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty) ประกอบด้ วย เส้ นใยเรยอนสําหรับผลิตภัณฑ์ที#ไม่ใช่สงิ# ทอ (non-woven) และกลุม่ ผลิตภัณฑ์พรี# เมี#ยม

7. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 30 ส่ วนที) 2

หัวข้ อ 2.5.3 สมมุตฐิ านอื)น ข้ อย่ อย (4)

ข้ อความเดิม
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นประมาณการ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี Oสินหมุนเวียน อ้ างอิงตัวเลข 9 เดือน
แรกของปี 2565 และประมาณการของผู้บริ หาร โดยได้ พิจารณาด้ วยหลักความระมัดระวัง
ลูกหนี Oการค้ า ประมาณ 69.0 วัน
สินค้ าคงเหลือ ประมาณ 66.0 วัน
เจ้ าหนี Oการค้ า ประมาณ 62.0 วัน
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นประมาณการ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี Oสินหมุนเวียน อ้ างอิงตัวเลข 9 เดือน
แรกของปี 2565 และประมาณการของผู้บริ หาร โดยได้ พิจารณาด้ วยหลักความระมัดระวัง
ลูกหนี Oการค้ า ประมาณ 69.0 วัน (นโยบายของกิจการอยูร่ ะหว่าง 7 – 120 วัน)
สินค้ าคงเหลือ ประมาณ 66.0 วัน (อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือของกิจการ 3 ปี ย้อนหลังอยูร่ ะหว่าง 62.00 – 72.58 วัน)
เจ้ าหนี Oการค้ า ประมาณ 62.0 วัน (นโยบายของกิจการอยูร่ ะหว่าง 30 – 115 วัน)

8. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 30-31 ส่ วนที) 2

หัวข้ อ 2.5.3 สมมุตฐิ านอื)น ข้ อย่ อย (6)
ข้ อความเดิม

** การคํานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หุ้น (Cost of Equity :!! )
!!

โดยที:0
Risk Free Rate,"#

= "# + %&"$ − "# (

= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีDปราศจากความเสีDยง (ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 ถึงวันทีD 10 กุมภาพันธ์
2565)4/ อยูท่ ีDร้อยละ 2.56 ต่อปี 1/ ซึงD คํานวณจากค่าเฉลีDยของอัตราผลตอบแทนทีDปราศจากความเสีDยงรายวัน
ย้ อนหลัง ซึงD อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราผลตอบแทนทีDอ้างอิงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของประเทศ
ไทย ทังนี
H H ทีDปรึกษาของผู้ถือหุ้นเลือกใช้ พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เนืDองจากเป็ นพันธบัตรระยะยาวทีDมีสภาพ
คล่องมากทีDสดุ ทําให้ สะท้ อนอัตราผลตอบแทนการลงทุนทีDปราศจากความเสียD งได้ เหมาะสมทีDสดุ
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= ค่าสัมประสิทธิÄเพืDอเป็ นการสะท้ อนความเสีDยงของกิจการ โดยค่า Beta β ของกิจการ (ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน
4/
2555 – 10 กุมภาพันธ์ 2565) อยูท่ ีD 0.620
Market premium, "$ − "#
= ส่วนต่าง (Rm − Rf ) ของอัตราผลตอบแทนทีD คาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ R' กับอัตรา
ผลตอบแทนทีDปราศจากความเสีDยง R( อยู่ทีDร้อยละ 9.38&/ ซึDงคํานวณจากค่าเฉลีDยของส่วนต่างของอัตรา
ผลตอบแทนทีDคาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับอัตราผลตอบแทนทีDปราศจากความเสีDยงรายวัน
ย้ อนหลัง (ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 ถึงวันทีD 10 กุมภาพันธ์ 2565)4/
อัตราผลตอบแทนทีDคาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ R' ค่าเฉลียD เท่ากับร้ อยละ 11.94
ทีDมา: 1/ 2/ 3/ Bloomberg ณ วันทีD 10 กุมภาพันธ์ 2565 (หนึงD วันทําการก่อนวันทีDผ้ ทู ําคําเสนอซื Hอประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพืDอครอบงํากิจการ (แบบ 247-3)
á/ เนืDองจาก กิจการได้ มีการปรับเปลีDยนรอบระยะเวลาบัญชี จาก 1 ตุลาคม - 30 กันยายน มาเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีทีDใช้ ใน
ปั จจุบนั คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา ดังนันH เพืDอให้ ข้อมูลทีDนํามาใช้ สอดคล้ องกับการ
เปลียD นแปลงดังกล่าว ทีDปรึกษาของผู้ถือหุ้นจึงพิจารณาใช้ คา่ เฉลียD ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา
Beta, %

แก้ ไขข้ อความเป็ น

** การคํานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หุ้น (Cost of Equity :!! )
!!

= "# + %&"$ − "# (

โดยที:0
Risk Free Rate,"#

= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีDปราศจากความเสีDยง (ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 ถึงวันทีD 10 กุมภาพันธ์
2565)4/ อยูท่ ีDร้อยละ 2.56 ต่อปี 1/ ซึงD คํานวณจากค่าเฉลีDยของอัตราผลตอบแทนทีDปราศจากความเสีDยงรายวัน
ย้ อนหลัง ซึงD อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราผลตอบแทนทีDอ้างอิงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของประเทศ
ไทย ทังนี
H H ทีDปรึกษาของผู้ถือหุ้นเลือกใช้ พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เนืDองจากเป็ นพันธบัตรระยะยาวทีDมีสภาพ
คล่องมากทีDสดุ ทําให้ สะท้ อนอัตราผลตอบแทนการลงทุนทีDปราศจากความเสียD งได้ เหมาะสมทีDสดุ
Beta, %
= ค่าสัมประสิทธิÄเพืDอเป็ นการสะท้ อนความเสีDยงของกิจการ โดยค่า Beta β ของกิจการ (ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน
2555 – 10 กุมภาพันธ์ 2565)4/3/ อยูท่ ีD 0.620
Market premium, "$ − "#
= ส่วนต่าง (Rm − Rf ) ของอัตราผลตอบแทนทีD คาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ R' กับอัตรา
ผลตอบแทนทีDปราศจากความเสีDยง R( อยู่ทีDร้อยละ 9.383/2/ ซึDงคํานวณจากค่าเฉลีDยของส่วนต่างของอัตรา
ผลตอบแทนทีDคาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับอัตราผลตอบแทนทีDปราศจากความเสีDยงรายวัน
ย้ อนหลัง (ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 ถึงวันทีD 10 กุมภาพันธ์ 2565)4/3/
อัตราผลตอบแทนทีDคาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ R' ค่าเฉลียD เท่ากับร้ อยละ 11.94 (ตังแต่
H
3/
วันทีD 1 เมษายน 2555 ถึงวันทีD 10 กุมภาพันธ์ 2565)
ทีDมา: 1/ 2/ 3/ Bloomberg ณ วันทีD 10 กุมภาพันธ์ 2565 (หนึงD วันทําการก่อนวันทีDผ้ ทู ําคําเสนอซื Hอประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพืDอครอบงํากิจการ (แบบ 247-3)
4/3/ เนืDองจาก กิจการได้ มีการปรับเปลีDยนรอบระยะเวลาบัญชี จาก 1 ตุลาคม - 30 กันยายน มาเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีทีDใช้ ใน
ปั จจุบนั คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา ดังนันH เพืDอให้ ข้อมูลทีDนํามาใช้ สอดคล้ องกับการ
เปลียD นแปลงดังกล่าว ทีDปรึกษาของผู้ถือหุ้นจึงพิจารณาใช้ คา่ เฉลียD ตังแต่
H วนั ทีD 1 เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา

9. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 31 ส่ วนที) 2
ตารางที) 2-35
ข้ อความเดิม
ตารางที' 2-35: ประมาณการทางการเงินของกิจการในปี 2565 – 2569
2565F
2566F
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ รวม
อัตราการเติ บโต (รายปี )

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

10,255.71
66.6%

9,609.95
-10.0%

2567F

2568F

2569F

9,777.08
1.7%

9,947.21
1.7%

10,120.40
1.7%
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รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้ จา่ ย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าเสือD มราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่ อนดอกเบีย- จ่ าย ภาษี
และค่ าเสื9อมราคา (EBITDA)

EBIAT

(กําไรก่อนหักค่าใช้ จา่ ยดอกเบี Kยแต่หลังหักภาษี )
+ ค่าเสือV มราคาและค่าตัดจําหน่าย
- CAPEX ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน
+/- เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

ที#มา:

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

9,441.05

9,496.59

9,663.53

9,833.47

10,006.47

814.66

113.36

113.55

113.74

113.93

359.28

357.87

360.00

360.00

360.00

1,173.94

471.23

473.55

473.74

473.93

1,008.94

454.93

457.21

457.36

457.52

359.28
(330.01)
(286.76)

357.87
(358.80)
(94.28)

360.00
(255.00)
(33.55)

360.00
(236.00)
(34.15)

360.00
(231.00)
(34.77)

2567F

2568F

2569F

9,777.08

9,947.21

10,120.40

ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตารางที' 2-35: ประมาณการทางการเงินของกิจการในปี 2565 – 2569
2565F
2566F
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4
ปี 2565
10,255.71
9,609.95
รายได้ รวม
อัตราการเติ บโต (รายปี )

ค่าใช้ จา่ ย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าเสือD มราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่ อนดอกเบีย- จ่ าย ภาษี
และค่ าเสื9อมราคา (EBITDA)

EBIAT

(กําไรก่อนหักค่าใช้ จา่ ยดอกเบี Kยแต่หลังหักภาษี )
+ ค่าเสือV มราคาและค่าตัดจําหน่าย
- CAPEX ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน
+/- เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

2,558.67
66.6%
N/A
9,441.05
2,420.69
814.66
64.97
359.28
89.68
1,173.94
154.65

-10.0%
N/A
9,496.59

1.7%

1.7%

1.7%

9,663.53

9,833.47

10,006.47

113.36

113.55

113.74

113.93

357.87

360.00

360.00

360.00

471.23

473.55

473.74

473.93

1,008.94
36.23

454.93
97.06

457.21
97.21

457.36
97.36

457.52
97.52

359.28
89.68
(330.01)
(106.35)
(286.76)
(181.99)

357.87

360.00

360.00

360.00

(358.80)

(255.00)

(236.00)

(231.00)

(94.28)

(33.55)

(34.15)

(34.77)

ที#มา:
ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: N/A:Non Applicable หรื อไม่สามารถคํานวณได้

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

หน้า 12

รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

10. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 31-32 ส่ วนที) 2
สรุ ปการประเมินมูลค่ าหุ้นของกิจการ
ข้ อความเดิม
โดยอาศัยข้ อมูลและสมมติฐานที#กําหนดข้ างต้ นจะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของกิจการได้ ดงั นี O
ตารางที' 2-36: กระแสเงินสดของกิจการ
หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส 4
ปี 2565

ยกเว้น Discount Factor

กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
Discount Factor 1/
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

2566F

2567F

2568F

2569F

(72.75)

359.73

528.66

547.21

551.75

0.9804

0.9060

0.8372

0.7736

0.7148

(71.33)

325.90

442.58

423.31

394.40

มูลค่ าปั จจุบนั กระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลา
ประมาณการ (PV of Terminal Value)

4,798.03

ที#มา:
คํานวณโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ อัตราคิดลดที#ร้อยละ 8.22

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นจะนํามูลค่ายุติธรรมของกิจการซึง# ประเมินด้ วยวิธีมลู ค่า
ปั จจุบนั กระแสเงินสดรวมกับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า มาปรับลดด้ วยหนี Oสินที#มีภาระดอกเบี Oยสุทธิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี O
ตารางที' 2-37: ผลการประเมินมูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวมโดยวิธี DCF ของกิจการ
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวมหรื อ มูลค่าของกิจการ (Enterprise Value) ---- มูลค่าฐาน 1/
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า

2/

ล้ านบาท

(ยกเว้ นมูลค่ าต่ อหุ้น)

6,312.89
20,086.07

หัก: ภาระหนี HสินทีDมีดอกเบี Hยสุทธิ งวดล่าสุด ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2564

-

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด งวดล่าสุด ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าส่ วนผู้ถอื หุ้นของ TR (Total Equity Value)

704.07
27,103.03

จํานวนหุ้นทีDออกและชําระแล้ วทังหมดของ
H
TR (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าหุ้นของ TR (บาท/หุ้น)

201.60
134.44

ที#มา:
หมายเหตุ:

ข้ อมูลจากงบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และประมวลโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
1/ อัตราคิดลดที#ร้อยละ 8.22
2/ ทังนี
d d เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเป็ นรายการสินทรัพย์ที#แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านการรับรู้แบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ของเงินลงทุนที#บนั ทึกตามวิธีสว่ นได้ เสียของกิจการ

แก้ ไขข้ อความเป็ น
โดยอาศัยข้ อมูลและสมมติฐานที#กําหนดข้ างต้ นจะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของกิจการได้ ดงั นี O
ตารางที' 2-36: กระแสเงินสดของกิจการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
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รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส 4
ปี 2565

ยกเว้น Discount Factor

กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
Discount Factor 1/
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)
2566F

2567F

2568F

2569F

(72.75)
(162.43)

359.73
1.86

528.66
168.66

547.21
187.21

551.75
191.75

0.9804
0.980445
(71.33)
(159.25)

0.9060
0.905974
325.90
1.68

0.8372
0.837159
442.58
141.20

0.7736
0.773572
423.31
144.82

0.7148
0.71814
394.40
137.07
4,798.03
1,667.46

มูลค่ าปั จจุบนั กระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลา
ประมาณการ (PV of Terminal Value)

ที#มา:
คํานวณโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ อัตราคิดลดที#ร้อยละ 8.22

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นจะนํามูลค่ายุติธรรมของกิจการซึง# ประเมินด้ วยวิธีมลู ค่า
ปั จจุบนั กระแสเงินสดรวมกับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า มาปรับลดด้ วยหนี Oสินที#มีภาระดอกเบี Oยสุทธิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี O
ตารางที' 2-37: ผลการประเมินมูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวมโดยวิธี DCF ของกิจการ
รายละเอียด

ล้ านบาท

(ยกเว้ นมูลค่ าต่ อหุ้น)

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวมหรื อ มูลค่าของกิจการ (Enterprise Value) ---- มูลค่าฐาน 1/

6,312.89
1,932.97

มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า 2/

20,086.07

หัก: ภาระหนี HสินทีDมีดอกเบี Hยสุทธิ งวดล่าสุด ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2564

-

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด งวดล่าสุด ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าส่ วนผู้ถอื หุ้นของ TR (Total Equity Value)
จํานวนหุ้นทีDออกและชําระแล้ วทังหมดของ
H
TR (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าหุ้นของ TR (บาท/หุ้น)
ที#มา:

704.07
27,103.03
22,723.12
201.60
134.44
112.71

ข้ อมูลจากงบการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และประมวลโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
1/ อัตราคิดลดที#ร้อยละ 8.22
2/ ทังนี
d d เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเป็ นรายการสินทรัพย์ที#แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านการรับรู้แบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ของเงินลงทุนที#บนั ทึกตามวิธีสว่ นได้ เสียของกิจการ

หมายเหตุ:

11. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 33 ส่ วนที) 2
การวิเคราะห์ ความไว
ข้ อความเดิม
ตารางที' 2-38: ตารางสรุ ปการวิเคราะห์ ความไวการเปลี'ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของกิจการ
การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี'ยนแปลงของ
กรณีทีD 1: อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
กรณี ฐานเท่ากับ ร้อยละ 0.0

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ปรับอัตราการเติบโต เพิDมขึ Hน / (ลดลง) ร้ อยละ 0.50
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ (0.50) – 0.50
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รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี'ยนแปลงของ

รายละเอียด

กรณีทีD 2: ราคาขายเฉลียD (Average Selling Price) เส้ นใยเรยอน
(Viscose Staple Fibre: VSF)
กรณี ฐานเท่ากับ 66.61 บาทต่อกก.

กรณีทีD 3: ต้ นทุนขาย
สัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย
กรณี ฐานเท่ากับร้อยละ 89.8

กรณีทีD 4: ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
สัดส่วนของต้ นทุนในการจัดจําหน่ายต่อรายได้ จากการขาย
กรณี ฐานเท่ากับร้อยละ 7.60

หมายเหตุ :

ปรับอัตราการเติบโต เพิDมขึ Hน / (ลดลง)
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 65.58 – 67.54 บาทต่อกก.
(ตามการประมาณการโดยผู้บริ หารกิจการ)
ปรับสัดส่วน เพิDมขึ Hน / (ลดลง)
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 87.4 – 90.7
(อ้ างอิงจากค่าเฉลียD ปี 2560 – 9 เดือนแรกของปี 2565 และ
ค่าเฉลียD ประมาณการของผู้บริ หารสําหรับปี 2565-2569)
ปรับสัดส่วน เพิDมขึ Hน / (ลดลง) ร้ อยละ 2.00
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.60 – 9.60

การวิเคราะห์ความไวตามตารางข้ างต้ นที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นใช้
อัตราคิดลด (ต้ นทุนถัวเฉลีย# ถ่วงนํ dาหนัก WACC) ที#อตั ราร้ อยละ 7.81 – 8.63

จากการวิเคราะห์ความไวข้ างต้ นพบว่ากรณีที# 3: ต้ นทุนขาย และกรณีที# 4: ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย จะส่งผลกระทบ
ให้ มลู ค่าหุ้นของกิจการแปรปรวนมากที#สดุ ทังนี
O O มูลค่ายุติธรรมที#เหมาะสมของมูลค่าหุ้น TR ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสด (DCF) จะอยูร่ ะหว่าง 123.91 – 148.12 บาทต่อหุ้น
ตารางที' 2-39: สรุ ปมูลค่ ายุตธิ รรมตามการวิเคราะห์ ความไวการเปลี'ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ตํา$ สุด
มูลค่ าฐาน
สูงสุด
มูลค่ าหุ้นของ TR (บาท/หุ้น)

123.91

134.44

148.12

ที#มา: ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี DCF จะได้ มลู ค่าหุ้นของกิจการตามกรณีฐานเท่ากับ 134.44 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่า
ราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทอยูท่ ี# 84.44 บาท หรื อคิดเป็ นสูงกว่าเป็ นร้ อยละ 168.88 ของราคาเสนอซื Oอ และสําหรับการวิเคราะห์
ความไว (Sensitivity Analysis) ซึง# ให้ ชว่ งราคายุตธิ รรมอยูร่ ะหว่าง 123.91 – 148.12 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO
นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 73.91 – 98.12 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24
ของราคาเสนอซื Oอ
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตารางที' 2-38: ตารางสรุ ปการวิเคราะห์ ความไวการเปลี'ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของกิจการ
การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี'ยนแปลงของ
กรณีทีD 1: อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
กรณี ฐานเท่ากับ ร้อยละ 0.0

กรณีทีD 2: ราคาขายเฉลียD (Average Selling Price) เส้ นใยเรยอน
(Viscose Staple Fibre: VSF)
กรณี ฐานเท่ากับ 66.61 บาทต่อกก.

กรณีทีD 3: ต้ นทุนขาย
สัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย
กรณี ฐานเท่ากับร้อยละ 89.8

กรณีทีD 4: ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
สัดส่วนของต้ นทุนในการจัดจําหน่ายต่อรายได้ จากการขาย
กรณี ฐานเท่ากับร้อยละ 7.60

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ปรับอัตราการเติบโต เพิDมขึ Hน / (ลดลง) ร้ อยละ 0.50
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ (0.50) – 0.50
ปรับอัตราการเติบโต เพิDมขึ Hน / (ลดลง)
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 65.58 – 67.54 บาทต่อกก.
(ตามการประมาณการโดยผู้บริ หารกิจการ)
ปรับสัดส่วน เพิDมขึ Hน / (ลดลง)
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 87.4 – 90.7
(อ้ างอิงจากค่าเฉลียD ปี 2560 – 9 เดือนแรกของปี 2565 และ
ค่าเฉลียD ประมาณการของผู้บริ หารสําหรับปี 2565-2569)
ปรับสัดส่วน เพิDมขึ Hน / (ลดลง) ร้ อยละ 2.00
โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.60 – 9.60
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การวิเคราะห์ความไวตามตารางข้ างต้ นที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นใช้
อัตราคิดลด (ต้ นทุนถัวเฉลีย# ถ่วงนํ dาหนัก WACC) ที#อตั ราร้ อยละ 7.81 – 8.63

จากการวิเคราะห์ความไวข้ างต้ นพบว่ากรณีที# 3: ต้ นทุนขาย และกรณีที# 4: ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย จะส่งผลกระทบ
ให้ มลู ค่าหุ้นของกิจการแปรปรวนมากที#สดุ ทังนี
O O มูลค่ายุติธรรมที#เหมาะสมของมูลค่าหุ้น TR ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสด (DCF) จะอยูร่ ะหว่าง 123.91 – 148.12 103.22 – 125.25 บาทต่อหุ้น
ตารางที' 2-39: สรุ ปมูลค่ ายุตธิ รรมตามการวิเคราะห์ ความไวการเปลี'ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ตํา$ สุด
มูลค่ าฐาน
สูงสุด
มูลค่ าหุ้นของ TR (บาท/หุ้น)

123.91

134.44

148.12

103.22

112.71

125.25

ที#มา: ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี DCF จะได้ มลู ค่าหุ้นของกิจการตามกรณีฐานเท่ากับ 134.44 112.71 บาทต่อหุ้น
ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทอยูท่ ี# 84.44 62.71 บาท หรื อคิดเป็ นสูงกว่าเป็ นร้ อยละ 168.88 125.43 ของราคาเสนอซื Oอ
และสํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามไว (Sensitivity Analysis) ซึ#ง ให้ ช่ ว งราคายุติ ธ รรมอยู่ร ะหว่ า ง 123.91 – 148.12 103.22 –
125.25 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 73.91 – 98.12 53.22
– 75.25 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24 106.43 – 150.50 ของราคาเสนอซื Oอ

12. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 33-36 ส่ วนที) 2
หัวข้ อ 2.6 สรุ ปผลการประเมินช่ วงราคายุตธิ รรมของหลักทรั พย์ ของกิจการ
ข้ อความเดิม
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของกิจการ ตามการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซื Oอหุ้น TR
สรุปได้ ดงั นี O
ตารางที' 2-40: สรุ ปการประเมินช่ วงราคายุตธิ รรมของหลักทรั พย์ ของกิจการ
วิธีการประเมิน
มูลค่ ายุตธิ รรม
หุ้น TR
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าราคาตลาดถัวเฉลียD ถ่วงนํ Hาหนัก 7 - 360 วัน
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด
4.1) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV)
4.2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E)
4.3) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (P/S)
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) กรณีฐาน
การวิเคราะห์ความไว

สูงกว่ า (ตํ'ากว่ า)
ราคาเสนอซือE หุ้น TR 1/

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมินมูลค่ า

(บาท/หุน้ )

(บาท/หุน้ )

145.49
147.80
43.48 - 51.82

95.49
97.80
(6.52) 1.82

มีข้อจํากัด
เหมาะสม
มีข้อจํากัด

9.65
N/A
(25.36)

มีข้อจํากัด
มีข้อจํากัด
มีข้อจํากัด
เหมาะสม
เหมาะสม

59.65 - 69.84
N/A - N/A
24.64 - 26.57
134.44
123.91 - 148.12

- 19.84
N/A
- (23.43)
84.44
73.91 - 98.12

ที#มา:
ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ ราคาเสนอซื dอหุ้น TR อยูท่ ี# 50.00 บาทต่อหุ้น
N/A ไม่สามารถคํานวณได้

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
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จากตารางที# 2-40 ข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ามูล ค่า หุ้น ของกิ จ การที# ประเมิ นได้ โดยใช้ วิธี การต่าง ๆ อยู่ร ะหว่า ง 24.64 –
148.12 บาทต่อหุ้น
ทังนี
O O การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้ อด้ อยแตกต่างกัน ซึง# สะท้ อนถึงความเหมาะสมของราคาหุ้นจากการ
ประเมินราคาที#แตกต่างกันไป ดังนี O
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
เป็ นวิธีที#สะท้ อนถึงผลประกอบการฐานะการเงินและมูลค่าสินทรัพย์ตามที#ได้ บนั ทึกบัญชีไว้ ของกิจการ ณ เวลาใดเวลา
หนึ#ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี Oไม่ได้ คํานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที#แท้ จริ ง และความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการในอนาคตตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนันO ที#ปรึกษาของผู้ถือ
หุ้น จึง เห็ น ว่า การประเมิ น มูล ค่า หุ้น โดยวิ ธี นี ไO ม่เ หมาะสมที# จ ะใช้ ป ระเมิ น ราคายุติ ธ รรมของหุ้น สามัญ ของกิ จ การ
เนื#องจาก ไม่สามารถสะท้ อนมูลค่าที#แท้ จริ งของหุ้นของกิจการ
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
เป็ นวิธีที#มีการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
ซึง# วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สินของกิจการ อาทิ ที#ดินเปล่า ที#ดินพร้ อม
อาคารและสิ#งปลูกสร้ าง เนื#องจากมีการปรับปรุ งมูลค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยราคาประเมินใหม่เพื#อให้ เป็ นราคา
ตลาดหรื อราคายุติธรรม ส่วนสินทรัพย์อื#นที#ไม่ได้ ทําการประเมิน ส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและรับรู้ รายการ
ตามมูลค่าแท้ จริ งอยูแ่ ล้ ว เช่น เงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี Oการค้ าและลูกหนี Oอื#น ซึง# ได้ มีการพิจารณาตังค่
O าเผื#อหนี Oสงสัย
จะสูญตามนโยบายการบัญชีของกิจการ สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื#น ซึง# ส่วนใหญ่เป็ นรายการสินทรัพย์ที#แสดง
มูลค่ายุติธรรมผ่านการเปลี#ยนแปลงกํ าไร/ขาดทุนที#ยังไม่เกิ ดขึนO จริ งจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมผ่านกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นและหักค่าเผื#อการด้ อยค่า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมซึง# แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านการรับรู้ แบ่งกําไร
หรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นของเงินลงทุนที#บนั ทึกตามวิธีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท เป็ นต้ น ดังนันO จึงมีมลู ค่า
ตามบัญชีใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีเO ป็ นวิธีที#เหมาะสมในการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของกิจการมากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Volume Weighted Average Price Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้ วยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี#ยถ่วงนําO หนักเป็ นการอ้ างอิงราคาตลาดซึ#งเป็ นกลไกที#ถูก
กําหนดโดยอุปสงค์และนักลงทุนที#มีต่อหุ้นของกิจการ ซึ#งสามารถสะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นในขณะนันO รวมทังสะท้
O อนถึง
ปั จจัยพื Oนฐาน และความต้ องการของนักลงทุนทัว# ไปที#มีตอ่ ศักยภาพและการเติบโตของกิจการในอนาคตได้ ดีพอสมควร
อย่างไรก็ตาม หุ้น TR มีสภาพคล่องตํ#า โดยมีอตั ราการหมุนเวียนการซื Oอขายหุ้นของกิจการเฉลี#ย (Average Turnover
Ratio) ย้ อนหลังในช่วงระยะเวลาย้ อนหลัง 7-360 วันทําการ คือระหว่างวันที# 17 สิงหาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
อยู่ที#ร้อยละ 0.10 – 0.48 ของจํานวนหุ้นทังหมดของกิ
O
จการ (โดยอัตราการหมุนเวียนการซื Oอขายเฉลี#ยของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.27 – 1.52 นอกจากนี O ในช่วงระยะเวลาย้ อนหลัง 360 วันทําการ มี
ถึง 11 วันทําการที#ห้ ุนของกิ จการไม่มีการซือO ขายในตลาดหลักทรั พย์ ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีอO าจไม่
สะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นที#แท้ จริ งของกิจการ
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
4.1) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV Ratio)
เป็ น วิธีที# คํานึงถึงฐานะทางการเงิ น ขณะใดขณะนึงโดยเปรี ย บเที ย บกับ ค่าเฉลี#ย อัต ราดังกล่าวของบริ ษั ท
เทียบเคียง เพื#อเปรี ยบเทียบราคาตลาด แต่วิธีนี Oเป็ นเพียงการประเมินโดยใช้ มลู ค่าทางบัญชีของกิจการ ซึง# มิได้
คํานึงถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในอนาคต ทําให้ มลู ค่าที#ได้ อาจไม่สะท้ อนมูลค่าที#แท้ จริ ง
ของกิจการได้ ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oอาจไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที#เหมาะสมของกิจการ
4.2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio Approach : P/E Ratio)
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เป็ นวิธีที#ใช้ กําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ Oนสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564 ซึ#งเป็ นข้ อมูลในอดีตของกิจการมา
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทเทียบเคียง อย่างไรก็ตาม วิธีดงั กล่าวไม่ได้ คํานึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบริ ษัท อาทิ โครงสร้ างเงินทุน ทําให้ การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนี Oอาจไม่สะท้ อนมูลค่าที#
แท้ จริ งของกิจการ ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oไม่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ
4.3) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (Price to Sales Ratio Approach : P/S Ratio)
เป็ นวิธีที#ใช้ รายได้ ต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ Oนสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564 ซึง# เป็ นข้ อมูลในอดีตของกิจการมา
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อรายได้ ต่อหุ้นของบริ ษัทเทียบเคียง อย่างไรก็ตาม เนื#องจากอัตราส่วน P/E
เฉลีย# ของบริ ษัทเทียบเคียงมีมลู ค่าเป็ นลบ ทําให้ ไม่สามารถประเมินราคาหุ้นของกิจกการโดยวิธีนี Oได้
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)
เป็ นวิธีที#จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีตตลอดจนสะท้ อนถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดและผล
การดําเนิ นการในอนาคตของกิ จการซึ#งได้ พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที# มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกิ จการ เช่น
นโยบายและแผนธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้ างรายได้ เป็ นต้ น โดยสมมุติฐานที#ใช้ ในการจัดทําประมาณ
การกําหนดขึ Oน โดยอ้ างอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของกิจการในอดีต ร่ วมกับแผนการดําเนินงานของ
กิจการในอนาคตจากมุมมองของฝ่ ายบริ หาร ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่า วิธีนีเO ป็ นวิธีที#เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ
อนึ#ง วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงินซึง#
ตังอยู
O ่บนสมมติฐานต่าง ๆ ที#ได้ รับจากกิจการและกําหนดขึ Oนมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตาม หากมีการเปลี#ยนแปลงใดๆที#เกิดขึ Oนในอนาคตอันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญอาจ
ส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของกิจการไม่เป็ นไปตามที#คาดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่าง ๆ ที#ใช้ ในการประเมิน
มูลค่าเปลีย# นแปลงไปและส่งผลให้ มลู ค่าหุ้นสามัญที#ประเมินได้ ตามวิธีนี Oก็จะเปลีย# นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
จากข้ อมูลที#กล่าวมาทังO หมดข้ างต้ น ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมที#สุด ณ
ปั จจุบนั เพื#อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซื Oอ คือ วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุง
แล้ ว และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมูลค่ายุติธรรมของ TR ที#คํานวณจากวิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ ว มี
ค่าเท่ากับ 147.80 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ที# 97.80 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่า
ร้ อยละ 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ และมูลค่ายุติธรรมของ TR ที#คํานวณจากวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ในกรณี
ฐาน (Base Case) จะเท่ากับ 134.44 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ที# 84.44 บาทต่อหุ้น
หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 168.88 ของราคาเสนอซื Oอ นอกจากนี O ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity
Analysis) ซึง# ให้ ช่วงราคายุติธรรมอยู่ระหว่าง 123.91 – 148.12 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกล่าวราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 50.00 บาทต่อ
หุ้น อยูร่ ะหว่าง 73.91 – 98.12 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24 ของราคาเสนอซื Oอ
ทังนี
O O จากช่วงราคาที#คํานวณจากวิธีมลู ค่าทางบัญชีที#ปรับปรุ งแล้ วและวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยที#
ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ซึง# ให้ มลู ค่ายุติธรรมของหุ้น TR อยูร่ ะหว่าง 123.91 – 148.12 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ วา่ ราคาเสนอซื OอในครังO
นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้นไม่ได้ เป็ นราคาอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว โดยราคาตํ#าสุดและสูงสุดของช่วงมูลค่ายุติธรรมสูงกว่า
ราคาเสนอซื Oอเท่ากับ 73.91 – 98.12 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24 ดังนันO ที=ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมี
ความเห็นว่ าราคาเสนอซือJ ในครั งJ นีทJ = ี 50.00 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที=ไม่ เหมาะสม
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของกิจการ ตามการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซื Oอหุ้น TR
สรุปได้ ดงั นี O
ตารางที' 2-40: สรุ ปการประเมินช่ วงราคายุตธิ รรมของหลักทรั พย์ ของกิจการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

หน้า 18

รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์
วิธีการประเมิน

1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าราคาตลาดถัวเฉลียD ถ่วงนํ Hาหนัก 7 - 360 วัน
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด
4.1) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV)
4.2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E)
4.3) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (P/S)
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) กรณีฐาน
การวิเคราะห์ความไว

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)
มูลค่ ายุตธิ รรม
หุ้น TR

สูงกว่ า (ตํ'ากว่ า)
ราคาเสนอซือE หุ้น TR 1/

(บาท/หุน้ )

(บาท/หุน้ )

145.49
147.80
43.48 - 51.82

95.49
97.80
(6.52) 1.82

มีข้อจํากัด
เหมาะสม
มีข้อจํากัด

9.65
N/A
(25.36)

19.84
N/A
(23.43)

มีข้อจํากัด
มีข้อจํากัด
มีข้อจํากัด
เหมาะสม

98.12
75.25

เหมาะสม

59.65 - 69.84
N/A - N/A
24.64 - 26.57
134.44
112.71
123.91 - 148.12
103.22 - 125.25

84.44
62.71
73.91 53.22 -

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมินมูลค่ า

ที#มา:
ประมาณการโดยที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1/ ราคาเสนอซื dอหุ้น TR อยูท่ ี# 50.00 บาทต่อหุ้น
N/A ไม่สามารถคํานวณได้

จากตารางที# 2-40 ข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ามูล ค่า หุ้น ของกิ จ การที# ประเมิ นได้ โดยใช้ วิธี การต่าง ๆ อยู่ร ะหว่า ง 24.64 –
148.12 147.80 บาทต่อหุ้น
ทังนี
O O การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้ อด้ อยแตกต่างกัน ซึง# สะท้ อนถึงความเหมาะสมของราคาหุ้นจากการ
ประเมินราคาที#แตกต่างกันไป ดังนี O
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
เป็ นวิธีที#สะท้ อนถึงผลประกอบการฐานะการเงินและมูลค่าสินทรัพย์ตามที#ได้ บนั ทึกบัญชีไว้ ของกิจการ ณ เวลาใดเวลา
หนึ#ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี Oไม่ได้ คํานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที#แท้ จริ ง และความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการในอนาคตตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนันO ที#ปรึกษาของผู้ถือ
หุ้น จึง เห็ น ว่า การประเมิ น มูล ค่า หุ้น โดยวิ ธี นี ไO ม่เ หมาะสมที# จ ะใช้ ป ระเมิ น ราคายุติ ธ รรมของหุ้น สามัญ ของกิ จ การ
เนื#องจาก ไม่สามารถสะท้ อนมูลค่าที#แท้ จริ งของหุ้นของกิจการ
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
เป็ นวิธีที#มีการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
ซึง# วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สินของกิจการ อาทิ ที#ดินเปล่า ที#ดินพร้ อม
อาคารและสิ#งปลูกสร้ าง เนื#องจากมีการปรับปรุ งมูลค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยราคาประเมินใหม่เพื#อให้ เป็ นราคา
ตลาดหรื อราคายุติธรรม ส่วนสินทรัพย์อื#นที#ไม่ได้ ทําการประเมิน ส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและรับรู้ รายการ
ตามมูลค่าแท้ จริ งอยูแ่ ล้ ว เช่น เงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี Oการค้ าและลูกหนี Oอื#น ซึง# ได้ มีการพิจารณาตังค่
O าเผื#อหนี Oสงสัย
จะสูญตามนโยบายการบัญชีของกิจการ สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื#น ซึง# ส่วนใหญ่เป็ นรายการสินทรัพย์ที#แสดง
มูลค่ายุติธรรมผ่านการเปลี#ยนแปลงกํ าไร/ขาดทุนที#ยังไม่เกิ ดขึนO จริ งจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมผ่านกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นและหักค่าเผื#อการด้ อยค่า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมซึง# แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านการรับรู้ แบ่งกําไร
หรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นของเงินลงทุนที#บนั ทึกตามวิธีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท เป็ นต้ น ดังนันO จึงมีมลู ค่า
ตามบัญชีใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีเO ป็ นวิธีที#เหมาะสมในการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของกิจการมากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Volume Weighted Average Price Approach)
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การประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้ วยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี#ยถ่วงนําO หนักเป็ นการอ้ างอิงราคาตลาดซึ#งเป็ นกลไกที#ถูก
กําหนดโดยอุปสงค์และนักลงทุนที#มีต่อหุ้นของกิจการ ซึ#งสามารถสะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นในขณะนันO รวมทังสะท้
O อนถึง
ปั จจัยพื Oนฐาน และความต้ องการของนักลงทุนทัว# ไปที#มีตอ่ ศักยภาพและการเติบโตของกิจการในอนาคตได้ ดีพอสมควร
อย่างไรก็ตาม หุ้น TR มีสภาพคล่องตํ#า โดยมีอตั ราการหมุนเวียนการซื Oอขายหุ้นของกิจการเฉลี#ย (Average Turnover
Ratio) ย้ อนหลังในช่วงระยะเวลาย้ อนหลัง 7-360 วันทําการ คือระหว่างวันที# 17 สิงหาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
อยู่ที#ร้อยละ 0.10 – 0.48 ของจํานวนหุ้นทังหมดของกิ
O
จการ (โดยอัตราการหมุนเวียนการซื Oอขายเฉลี#ยของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.27 – 1.52 นอกจากนี O ในช่วงระยะเวลาย้ อนหลัง 360 วันทําการ มี
ถึง 11 วันทําการที#ห้ ุนของกิ จการไม่มีการซือO ขายในตลาดหลักทรั พย์ ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีอO าจไม่
สะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นที#แท้ จริ งของกิจการ
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
4.1) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV Ratio)
เป็ น วิธีที# คํานึงถึงฐานะทางการเงิ น ขณะใดขณะนึงโดยเปรี ย บเที ย บกับ ค่าเฉลี#ย อัต ราดังกล่าวของบริ ษั ท
เทียบเคียง เพื#อเปรี ยบเทียบราคาตลาด แต่วิธีนี Oเป็ นเพียงการประเมินโดยใช้ มลู ค่าทางบัญชีของกิจการ ซึง# มิได้
คํานึงถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในอนาคต ทําให้ มลู ค่าที#ได้ อาจไม่สะท้ อนมูลค่าที#แท้ จริ ง
ของกิจการได้ ดังนันO การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oอาจไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที#เหมาะสมของกิจการ
4.2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio Approach : P/E Ratio)
เป็ นวิธีที#ใช้ กําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ Oนสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564 ซึ#งเป็ นข้ อมูลในอดีตของกิจการมา
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทเทียบเคียง อย่างไรก็ตาม วิธีดงั กล่าวไม่ได้ คํานึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบริ ษัท อาทิ โครงสร้ างเงินทุน ทําให้ การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนี Oอาจไม่สะท้ อนมูลค่าที#
แท้ จริ งของกิจการ ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี Oไม่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ เนื#องจากอัตราส่วน P/E เฉลี#ยของบริ ษัทเทียบเคียงมีมลู ค่าเป็ นลบ ทําให้
ไม่สามารถประเมินราคาหุ้นของกิจการโดยวิธีนี Oได้
4.3) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (Price to Sales Ratio Approach : P/S Ratio)
เป็ นวิธีที#ใช้ รายได้ ต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ Oนสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564 ซึง# เป็ นข้ อมูลในอดีตของกิจการมา
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อรายได้ ต่อหุ้นของบริ ษัทเทียบเคียง อย่างไรก็ตาม เนื#องจากอัตราส่วน P/E
เฉลี#ยของบริ ษัทเทียบเคียงมีมลู ค่าเป็ นลบ ทําให้ ไม่สามารถประเมินราคาหุ้นของกิจกการโดยวิธีนี Oได้ วิธีดงั กล่าว
ไม่ได้ คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริ ษัท อาทิ โครงสร้ างรายได้ ทําให้ การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนีอO าจไม่
สะท้ อนมูลค่าที# แท้ จริ งของกิ จการ ดังนันO ที# ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ไO ม่
เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)
เป็ นวิธีที#จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีตตลอดจนสะท้ อนถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดและผล
การดําเนิ นการในอนาคตของกิ จการซึ#งได้ พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที# มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกิ จการ เช่น
นโยบายและแผนธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้ างรายได้ เป็ นต้ น โดยสมมุติฐานที#ใช้ ในการจัดทําประมาณ
การกําหนดขึ Oน โดยอ้ างอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของกิจการในอดีต ร่ วมกับแผนการดําเนินงานของ
กิจการในอนาคตจากมุมมองของฝ่ ายบริ หาร ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่า วิธีนีเO ป็ นวิธีที#เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ
อนึ#ง วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงินซึง#
ตังอยู
O ่บนสมมติฐานต่าง ๆ ที#ได้ รับจากกิจการและกําหนดขึ Oนมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตาม หากมีการเปลี#ยนแปลงใดๆที#เกิดขึ Oนในอนาคตอันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญอาจ
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ส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของกิจการไม่เป็ นไปตามที#คาดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่าง ๆ ที#ใช้ ในการประเมิน
มูลค่าเปลีย# นแปลงไปและส่งผลให้ มลู ค่าหุ้นสามัญที#ประเมินได้ ตามวิธีนี Oก็จะเปลีย# นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
จากข้ อมูลที#กล่าวมาทังO หมดข้ างต้ น ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมที#สุด ณ
ปั จจุบนั เพื#อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซื Oอ คือ วิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุง
แล้ ว และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมูลค่ายุติธรรมของ TR ที#คํานวณจากวิธีมลู ค่าตามบัญชีที#ปรับปรุงแล้ ว มี
ค่าเท่ากับ 147.80 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ที# 97.80 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่า
ร้ อยละ 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ และมูลค่ายุติธรรมของ TR ที#คํานวณจากวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ในกรณี
ฐาน (Base Case) จะเท่ากับ 134.44 112.71 บาทต่อหุ้น ซึ#งสูงกว่าราคาเสนอซือO ในครั งO นีทO ี# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ที# 84.44
62.71 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูงกว่าร้ อยละ 168.88 125.43 ของราคาเสนอซื Oอ นอกจากนี O ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึ#งให้ ช่วงราคายุติธรรมอยู่ระหว่าง 123.91 – 148.12 103.22 – 125.25 บาทต่อหุ้น
ซึ#งสูงกล่าวราคาเสนอซื OอในครังO นีทO ี# 50.00 บาทต่อหุ้น อยู่ระหว่าง 73.91 – 98.12 53.22 – 75.25 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสูง
กว่าร้ อยละ 147.82 – 196.24 106.53 – 150.50 ของราคาเสนอซื Oอ
ทังนี
O O จากช่วงราคาที#คํานวณจากวิธีมลู ค่าทางบัญชีที#ปรับปรุ งแล้ วและวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยที#
ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น ซึ#งให้ มลู ค่ายุติธรรมของหุ้น TR อยู่ระหว่าง 123.91– 148.12 103.22 – 147.80 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ ว่า
ราคาเสนอซื OอในครังO นี Oที# 50.00 บาทต่อหุ้นไม่ได้ เป็ นราคาอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว โดยราคาตํ#าสุดและสูงสุดของช่วง
มูล ค่า ยุติ ธ รรมสูง กว่า ราคาเสนอซื อO เท่า กับ 73.91– 98.12 53.22 – 97.80 บาทต่อ หุ้น หรื อ คิด เป็ น สูง กว่า ร้ อยละ 147.82–
196.24 106.43 – 195.60 ดังนันO ที=ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่ าราคาเสนอซือJ ในครั งJ นีทJ = ี 50.00 บาทต่ อหุ้น เป็ น
ราคาที=ไม่ เหมาะสม

13. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 31 ส่ วนที) 3
หัวข้ อ 3.1 ราคาเสนอซือc หุ้น
ข้ อความเดิม
ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของ TR อยู่ระหว่าง 123.91 – 148.12 บาท
ต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาท อยู่ 73.91 – 98.12 บาท หรื อสูงกว่าคิดเป็ นร้ อยละ 147.82 – 196.24 ของราคา
เสนอซื Oอ ดังนันO ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที=ไม่ เหมาะสม
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า มูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของ TR อยูร่ ะหว่าง 123.91 – 148.12 103.22
– 147.80 บาทต่อหุ้น ซึง# สูงกว่าราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาท อยู่ 73.91– 98.12 53.22 – 97.80 บาท หรื อสูงกว่าคิดเป็ นร้ อยละ
147.82– 196.24 106.43 – 195.60 ของราคาเสนอซื Oอ ดังนันO ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ราคาเสนอซื Oอที# 50.00 บาท
ต่อหุ้น เป็ นราคาที=ไม่ เหมาะสม

14. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 37-38 ส่ วนที) 3
หัวข้ อ 3.2 แหล่ งที)มาของเงินทุนของผู้ทาํ คําเสนอซือc
ข้ อความเดิม
ในการทําคําเสนอซื OอครังO นี O ผู้ทําคําเสนอซื Oอจะเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการ (ไม่นบั รวมหุ้นสามัญที#ถือ
โดยผู้ทําคําเสนอซื Oอ จํานวน 41,677,710 หุ้น) เป็ นจํานวน 159,922,290 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.33 ของจํานวนหุ้นที#ออก
และจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
O
จการ และคิดเป็ นร้ อยละ 79.33 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
O
จการ ทังนี
O O เงินทุนที#ผ้ ทู ําคํา
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เสนอซื Oอจะต้ องใช้ สําหรับการทําคําเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการ ในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที#จะขาย
หุ้นสามัญของกิจการที#เหลือทังหมดจํ
O
านวน 159,922,290 หุ้น ตามคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ในครังO นี Oที#ราคาเสนอซื Oอเท่ากับ 50.00
บาทต่อหุ้น มีมลู ค่ารวมทังหมดเท่
O
ากับ 7,996,114,500 บาท (เจ็ดพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบหกล้ านหนึง# แสนหนึง# หมื#นสีพ# นั ห้ าร้ อยบาท)
โดยแหล่งเงินทุนที#จะใช้ ในการทําคําเสนอซื OอครังO นี Oจะมาจากการสนับสนุนทางกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึง# ผู้ทําคํา
เสนอซื Oอได้ รับวงเงินตามสัญญาการให้ การสนับสนุนทางการเงิน โดย ณ วันที# 11 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (สิงคโปร์ ) ได้ ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอในการทําคําเสนอซื Oอหุ้น
บางส่วนของกิจการภายในวงเงิน 250,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (สองร้ อยห้ าสิบล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อคิดเป็ นเงินบาทจํานวน
8,255,000,000 บาท ที#อตั ราแลกเปลี#ยน 1 เหรี ยญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท ณ วันที# 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื#อใช้ ในการชําระ
มูลค่าของการเสนอซื Oอหลักทรัพย์ตามคําเสนอซื OอครังO นี O
โดยผู้ทําคําเสนอซื Oอพิจารณาการเปลีย# นแปลงของอัตราแลกเปลีย# นเงินบาทต่อสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐในช่วง ï ปี ที#ผา่ น
การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 1 ปี ที#ผ่านมาตังแต่
O วนั ที# 4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง
29.864 - 33.897 การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 6 เดือนที#ผา่ นมาตังแต่
O วนั ที# 4 สิงหาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์
2565 อยู่ในช่วง 32.131-33.897 การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 3 เดือนที#ผ่านมาตังแต่
O วนั ที# 4 พฤศจิกายน
2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง# อยู่ในช่วง 32.614 - 33.889 และ การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 1 เดือนที#ผ่าน
มาตังแต่
O วนั ที# 4 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง# อยูใ่ นช่วง 32.939 - 33.693 โดยเมื#อพิจารณาแนวโน้ มการแกว่งตัวของ
อัตราแลกเปลี#ยนในช่วง ï ปี ที#ผ่านมาจะเห็นได้ ว่าการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี#ยนในระยะสันมี
O แนวโน้ มแกว่งตัวอยู่ในช่วง
แคบลง หากอ้ างอิงอัตราแลกเปลี#ยนระยะสันจากแนวโน้
O
มการแกว่างตัวที#แคบลงในช่วง 1 เดือนที#ผ่านมาวงเงินตามสัญญาจะ
คิดเป็ นเงินบาทเท่ากับ 8,234,750,000 บาท ถึง 8,423,250,000 ซึง# เพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย# น
โดยการสนับสนุนทางการเงินครังO นี O ไม่มีข้อตกลงที#ให้ สิทธิ ธนาคารในการยกเลิกการให้ การสนับสนุนทางการเงิน
รวมถึงผู้ทําคําเสนอซื Oอไม่ได้ นําหุ้นสามัญเดิมของกิจการที#มีอยู่และหุ้นสามัญที#จะได้ จากการทําคําเสนอซื OอในครังO นีมO าเป็ น
หลักประกันของวงเงินสินเชื#อกับธนาคารดังกล่าว
ทังนี
O O ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ สอบทานข้ อมูลที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอระบุไว้ ในแบบคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และ
หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินในการทําคําเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอได้ รับจาก
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (สิงคโปร์ ) จํากัด ซึง# แสดงจํานวนเงินที#จะให้ การสนับสนุน เป็ นจํานวนเงินเท่ากับ 250,000,000
เหรี ยญสหรัฐ ดังนันO เพื#อให้ แน่ใจว่าผู้ทําคําเสนอซื Oอมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นจึงได้ ตรวจเช็คแนวโน้ มอัตรา
แลกเปลี#ยนเงินดอลลาร์ สหรัฐในอนาคต โดย ณ วันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 Bloomberg คาดการณ์วา่ ค่าเงินบาทจะแกว่งตัวอยู่
ในช่วง 31.358 – 32.945 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ในช่วงระหว่างวันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565 ซึ#งเมื#อใช้ ช่วง
อั ต ราแลกเปลี# ย นดั ง กล่ า วแปลงค่ า จํ า นวนเงิ น ที# ผ้ ู ทํ า คํ า เสนอซื อO จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในสกุ ล เงิ น บาทอยู่ ร ะหว่ า ง
7,839,500,000 – 8,236,250,000 บาท ซึ#งน้ อยกว่ามูลค่าในการทําคําเสนอซื Oออยู่ 156,614,500 บาท และมากกว่ามูลค่าใน
การทําคําเสนอซื Oออยู่ 240,135,500 บาท
อย่างไรก็ดี ในแบบ 247-4 ได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของกิจการหลังการทําคําเสนอซื Oอซึ#งแสดงให้ เห็นว่าบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ จะไม่ตอบรับคําเสนอซื OอในครังO นี O ดังนันO หากพิจารณาเงินทุนที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอจะต้ องใช้
สําหรับการทําคําเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการ ในกรณีที#ผ้ ูถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที#จะขายหุ้นสามัญของ
กิจการที#เหลือทังหมดยกเว้
O
นผู้ทําคําเสนอซื Oอและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ จํานวน 146,112,150 หุ้น ที#ราคา
เสนอซื Oอเท่ากับ 50.00 บาทต่อหุ้น มีมลู ค่ารวมทังหมดเท่
O
ากับ 7,305,625,500 บาท ดังนันO เงินทุนที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอได้ รับการ
สนับสนุนจะเพียงพอกับจํานวนเงินที#ต้องใช้ ในการทําคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น พิจารณาแหล่งเงินทุนที#ใช้ ในการทําคําเสนอซื Oอแล้ ว พบว่า ณ
วันที#ยื#นคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซื Oอมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ทงหมดในครั
ัO
งO นี O ใน
กรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ยกเว้ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ แสดงเจตนาที#จะขายหุ้นสามัญของกิจการ
แก้ ไขข้ อความเป็ น
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ในการทําคําเสนอซื OอครังO นี O ผู้ทําคําเสนอซื Oอจะเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการ (ไม่นบั รวมหุ้นสามัญที#ถือ
โดยผู้ทําคําเสนอซื Oอ จํานวน 41,677,710 หุ้น) เป็ นจํานวน 159,922,290 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.33 ของจํานวนหุ้นที#ออก
และจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
O
จการ และคิดเป็ นร้ อยละ 79.33 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
O
จการ ทังนี
O O เงินทุนที#ผ้ ทู ําคํา
เสนอซื Oอจะต้ องใช้ สําหรับการทําคําเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการ ในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที#จะขาย
หุ้นสามัญของกิจการที#เหลือทังหมดจํ
O
านวน 159,922,290 หุ้น ตามคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ในครังO นี Oที#ราคาเสนอซื Oอเท่ากับ 50.00
บาทต่อหุ้น มีมลู ค่ารวมทังหมดเท่
O
ากับ 7,996,114,500 บาท (เจ็ดพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบหกล้ านหนึง# แสนหนึง# หมื#นสีพ# นั ห้ าร้ อยบาท)
โดยแหล่งเงินทุนที#จะใช้ ในการทําคําเสนอซื OอครังO นี Oจะมาจากการสนับสนุนทางกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึง# ผู้ทําคํา
เสนอซื Oอได้ รับวงเงินตามสัญญาการให้ การสนับสนุนทางการเงิน โดย ณ วันที# 11 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (สิงคโปร์ ) ได้ ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอในการทําคําเสนอซื Oอหุ้น
บางส่วนที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการภายในวงเงิน 250,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (สองร้ อยห้ าสิบล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อคิดเป็ นเงิน
บาทจํานวน 8,255,000,000 บาท ที#อตั ราแลกเปลี#ยน 1 เหรี ยญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท อ้ างอิงอัตราแลกเปลี#ยนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที# 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื#อใช้ ในการชําระมูลค่าของการเสนอซื Oอหลักทรัพย์ตามคําเสนอซื OอครังO นี O
โดยผู้ทําคําเสนอซื Oอพิจารณาการเปลีย# นแปลงของอัตราแลกเปลีย# นเงินบาทต่อสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐในช่วง ï ปี ที#ผา่ น
อ้ างอิงอัตราแลกเปลี#ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 1 ปี ที#ผ่านมาตังแต่
O วนั ที#
4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 29.864 - 33.897 การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 6 เดือน
ที#ผา่ นมาตังแต่
O วนั ที# 4 สิงหาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยูใ่ นช่วง 32.131-33.897 การเคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนใน
ช่วงเวลา 3 เดือนที# ผ่านมาตังO แต่วันที# 4 พฤศจิ กายน 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ#งอยู่ในช่วง 32.614 - 33.889 และ การ
เคลื#อนไหวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วงเวลา 1 เดือนที#ผ่านมาตังแต่
O วนั ที# 4 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง# อยู่ในช่วง
32.939 - 33.693 โดยเมื#อพิจารณาแนวโน้ มการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี#ยนในช่วง ï ปี ที#ผา่ นมาจะเห็นได้ วา่ การแกว่งตัวของ
อัตราแลกเปลี#ยนในระยะสันมี
O แนวโน้ มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลง หากอ้ างอิงอัตราแลกเปลี#ยนระยะสันจากแนวโน้
O
มการแกว่าง
ตัวที#แคบลงในช่วง 1 เดือนที#ผ่านมาวงเงินตามสัญญาจะคิดเป็ นเงินบาทเท่ากับ 8,234,750,000 บาท ถึง 8,423,250,000 ซึง#
เพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย# น
โดยการสนับสนุนทางการเงินครังO นี O ไม่มีข้อตกลงที#ให้ สิทธิ ธนาคารในการยกเลิกการให้ การสนับสนุนทางการเงิน
รวมถึงผู้ทําคําเสนอซื Oอไม่ได้ นําหุ้นสามัญเดิมของกิจการที#มีอยู่และหุ้นสามัญที#จะได้ จากการทําคําเสนอซื OอในครังO นีมO าเป็ น
หลักประกันของวงเงินสินเชื#อกับธนาคารดังกล่าว
ทังนี
O O ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ สอบทานข้ อมูลที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอระบุไว้ ในแบบคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และ
หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินในการทําคําเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอได้ รับจาก
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (สิงคโปร์ ) จํากัด ซึง# แสดงจํานวนเงินที#จะให้ การสนับสนุน เป็ นจํานวนเงินเท่ากับ 250,000,000
เหรี ยญสหรัฐ ดังนันO เพื#อให้ แน่ใจว่าผู้ทําคําเสนอซื Oอมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นจึงได้ ตรวจเช็คแนวโน้ มอัตรา
แลกเปลี#ยนเงินดอลลาร์ สหรัฐในอนาคต โดย ณ วันที# 18 กุมภาพันธ์ 15 มีนาคม 2565 Bloomberg คาดการณ์ว่าค่าเงินบาท
จะแกว่งตัวอยู่ในช่วง 31.358 – 32.945 32.701 – 34.297 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ในช่วงระหว่างวันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 –
31 มีนาคม 2565 15 มีนาคม 2565 – 11 เมษายน 2565 ซึง# เมื#อใช้ ช่วงอัตราแลกเปลี#ยนดังกล่าวแปลงค่าจํานวนเงินที#ผ้ ทู ําคํา
เสนอซื Oอจะได้ รับการสนับสนุนในสกุลเงินบาทอยูร่ ะหว่าง 7,839,500,000 – 8,236,250,000 8,175,250,000 – 8,574,250,000
บาท ซึง# น้ อยกว่ามูลค่าในการทําคําเสนอซื Oออยู่ 156,614,500 บาท และมากกว่ามูลค่าในการทําคําเสนอซื Oออยู่ 240,135,500
บาท เพียงพอกับจํานวนเงินที#ต้องใช้ ในการทําคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ในครังO นี O
อย่างไรก็ดี ในแบบ 247-4 ได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของกิจการหลังการทําคําเสนอซื Oอซึ#งแสดงให้ เห็นว่าบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ จะไม่ตอบรับคําเสนอซื OอในครังO นี O ดังนันO หากพิจารณาเงินทุนที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอจะต้ องใช้
สําหรับการทําคําเสนอซื Oอหุ้นสามัญที#เหลือทังหมดของกิ
O
จการ ในกรณีที#ผ้ ูถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที#จะขายหุ้นสามัญของ
กิจการที#เหลือทังหมดยกเว้
O
นผู้ทําคําเสนอซื Oอและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ จํานวน 146,112,150 หุ้น ที#ราคา
เสนอซื Oอเท่ากับ 50.00 บาทต่อหุ้น มีมลู ค่ารวมทังหมดเท่
O
ากับ 7,305,625,500 บาท ดังนันO เงินทุนที#ผ้ ทู ําคําเสนอซื Oอได้ รับการ
สนับสนุนจะเพียงพอกับจํานวนเงินที#ต้องใช้ ในการทําคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้น พิจารณาแหล่งเงินทุนที#ใช้ ในการทําคําเสนอซื Oอแล้ ว พบว่า ณ
วันที#ยื#นคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์ 15 มีนาคม 2565 ผู้ทําคําเสนอซื Oอมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื Oอหลักทรัพย์
ทังหมดในครั
O
งO นี O ในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ยกเว้ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ แสดงเจตนาที#จะขายหุ้นสามัญ
ของกิจการ

15. แก้ ไขเพิ)มเติมในหน้ า 39-40 ส่ วนที) 3
หัวข้ อ 3.3.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ภายในกลุ่มสิ)งทอของ Aditya Birla Group
ข้ อความเดิม
ตามที#ระบุในแบบ 247-4 ฉบับลงวันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 จากการตรวจสอบข้ อมูลของบริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิค
เคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด (ที#ปรึ กษาทางการเงินของผู้ทําคําเสนอซื Oอ) ตามที#ได้ ปรากฎข้ อมูลในสาธารณะ พบว่าไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการและผู้ทําคําเสนอซื Oอภายใต้ กลุม่ Aditya Birla
บริ ษัทภายในกลุ่ม Aditya Birla ที#อาจถือได้ ว่าประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับกิจการพบว่ามีเพียง 1 บริ ษัท โดยตังอยู
O ่ที#
ประเทศอินโดนีเซีย และมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักแตกต่างจากกิจการ ซึ#งเป็ นลูกค้ าภายในประเทศเป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วน
รายได้ ประมาณร้ อยละ 60 จากลูกค้ าภายในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที#กิจการมีการส่งออกสินค้ ากระจายในหลายประเทศ
ไม่ขึ Oนอยูก่ บั ประเทศใดประเทศหนึง# ประกอบกับกิจการมีรายได้ จากการขายสินค้ าในประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 3
ของรายได้ รวมปี 2564 ของกิจการ
ทังนี
O O หากในอนาคตมีรายการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกิจการและผู้ทําคําเสนอซื Oอเกิดขึ Oน รายการดังกล่าวต้ อง
เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการศึกษาข้ อมูลเพิ#มเติมจากเว็บไซต์ของกลุ่ม Aditya Birla1 พบว่า บริ ษัทในกลุม่ Aditya
Birla ที#ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับกิจการและตังอยู
O ่ในประเทศอินโดนีเซีย คือ PT. Indo Bharat Rayon ซึ#งผู้บุกเบิกการผลิต
เส้ นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ในประเทศอินโดนีเซียและเป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอนเป็ นอันดับสองของโลกจากโรงงาน
แห่งเดียว มีโรงงานตังอยู
O ่ที#เมือง Purwakarta ใน West Java โดยมีกําลังการผลิตติดตังมากกว่
O
า 200,000 ตันต่อปี (กิจการมี
กํ า ลัง การผลิต ติด ตังO ในปั จ จุบัน เท่า กับ 151,000 ตัน ต่อ ปี ) นอกจากนี O PT. Indo Bharat Rayon ยัง เป็ น ผู้ผ ลิต สารเคมี เช่น
โซเดียมซัลเฟตและกรดซัลฟิ วริ ก (กรดกํามะถัน) ซึง# ใช้ ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก แก้ ว การย้ อมสิง# ทอ และเยื#อกระดาษ นอกจาก
การผลิ ต เพื# อ ป้อ นตลาดในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย แล้ ว PT. Indo Bharat Rayon ยัง ส่ง ออกไปให้ ลูก ค้ า ในต่า งประเทศ อาทิ
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ตุรกี ญี#ปนุ่ เกาหลี จีน โมร็ อกโก ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย อนึง# ข้ อมูลจากแบบ 247-4 แสดงให้ เห็นว่า PT. Indo
Bharat Rayon เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับ 1 ในผู้ทําคําเสนอซื Oอ โดยถือหุ้นร้ อยละ 25.37 ของหุ้นที#จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
O
นอกจากนี O ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นยังตรวจพบอีก 1 บริ ษัทในกลุ่ม Aditya Birla ที#ทําธุรกิ จใกล้ เคียงกับกิ จการ คือ
Grasim Industries Limited (“GRASIM”) ซึง# เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน NSE India Stock Exchange โดย GRASIM เป็ นผู้ผลิต
เส้ นใยเรยอนเป็ นอันดับหนึ#งในประเทศอินเดีย และเป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอนระดับโลกมามากกว่า 7 ทศวรรษ จากโรงงานผลิต
จํานวน 4 แห่ง โดยมีกําลังการผลิตติดตังสู
O งสุดอยู่ที# 788,000 ตันต่อปี 2 นอกจากนี O GRASIM ยังเป็ นผู้ผลิตคลอร์ อลั คาไล, ผ้ า
ลินิน, ฉนวน, สิ#งทอ, สารเคมี, เส้ นด้ ายเรยอน (Viscose Filament Yarn) ทังนี
O O ในปี 2564 รายได้ หลักของ GRASIM คือรายได้
จากธุรกิจซีเมนต์ ซึ#งคิดเป็ นร้ อยละ 58.8 ของรายได้ รวม ในขณะที#รายได้ จากธุรกิจเส้ นใยรอน คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ของรายได้
รวม อนึง# ยอดขายของ GRASIM ร้ อยละ 97.9 ของยอดขายรวมมาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอินเดีย 3

1 https://www.adityabirla.com/businesses/companies/pt-indo-bharat-rayon-indonesia
2 https://www.grasim.com/grasimAnnual/viscose-staple.html
3 https://www.marketscreener.com/quote/stock/GRASIM-INDUSTRIES-LIMITED-33647063/company/
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อนึ#ง กลุ่ม Aditya Birla เป็ น ผู้ผ ลิต เส้ น ใยเรยอน (Viscose Staple fibre) และ เส้ น ด้ า ยเรยอน (Viscose Filament
Yarn) ที#ใหญ่ที#สดุ ในโลก โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดของเส้ นใยเรยอนอยูท่ ี#ร้อยละ 17 และเส้ นด้ ายเรยอนอยูท่ ี#ร้อยละ 30 4
ทังนี
O O ตามที#ระบุในแบบ 247-4 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ หากในอนาคตมีรายการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกิจการและ
ผู้ทําคําเสนอซื OอเกิดขึนO รายการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
แก้ ไขข้ อความเป็ น
ตามที#ระบุในแบบ 247-4 ฉบับลงวันที# 18 กุมภาพันธ์ 2565 จากการตรวจสอบข้ อมูลของบริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิค
เคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด (ที#ปรึ กษาทางการเงินของผู้ทําคําเสนอซื Oอ) ตามที#ได้ ปรากฎข้ อมูลในสาธารณะ พบว่าไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการและผู้ทําคําเสนอซื Oอภายใต้ กลุม่ Aditya Birla
บริ ษัทภายในกลุ่ม Aditya Birla ที#อาจถือได้ ว่าประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับกิจการพบว่ามีเพียง 1 บริ ษัท โดยตังอยู
O ่ที#
ประเทศอินโดนีเซีย และมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักแตกต่างจากกิจการ ซึ#งเป็ นลูกค้ าภายในประเทศเป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วน
รายได้ ประมาณร้ อยละ 60 จากลูกค้ าภายในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที#กิจการมีการส่งออกสินค้ ากระจายในหลายประเทศ
ไม่ขึ Oนอยูก่ บั ประเทศใดประเทศหนึง# ประกอบกับกิจการมีรายได้ จากการขายสินค้ าในประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 3
ของรายได้ รวมปี 2564 ของกิจการ
ทังนี
O O หากในอนาคตมีรายการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกิจการและผู้ทําคําเสนอซื Oอเกิดขึ Oน รายการดังกล่าวต้ อง
เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) นอกจากนี O
ที#ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า กิจการควรดํารงมาตรการเพื#อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับผู้ทําคําเสนอ
ซื Oอและบริ ษัทภายใต้ กลุม่ Aditya Birla เพื#อให้ มนั# ใจได้ วา่ ไม่มีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที#ดีที#สดุ ของกิจการ
ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นได้ ทําการศึกษาข้ อมูลเพิ#มเติมจากเว็บไซต์ของกลุ่ม Aditya Birla5 พบว่า บริ ษัทในกลุม่ Aditya
Birla ที#ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับกิจการและตังอยู
O ่ในประเทศอินโดนีเซีย คือ PT. Indo Bharat Rayon ซึ#งผู้บุกเบิกการผลิต
เส้ นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ในประเทศอินโดนีเซียและเป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอนเป็ นอันดับสองของโลกจากโรงงาน
แห่งเดียว มีโรงงานตังอยู
O ่ที#เมือง Purwakarta ใน West Java โดยมีกําลังการผลิตติดตังมากกว่
O
า 200,000 ตันต่อปี (กิจการมี
กํ า ลัง การผลิต ติด ตังO ในปั จ จุบัน เท่า กับ 151,000 ตัน ต่อ ปี ) นอกจากนี O PT. Indo Bharat Rayon ยัง เป็ น ผู้ผ ลิต สารเคมี เช่น
โซเดียมซัลเฟตและกรดซัลฟิ วริ ก (กรดกํามะถัน) ซึง# ใช้ ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก แก้ ว การย้ อมสิง# ทอ และเยื#อกระดาษ นอกจาก
การผลิ ต เพื# อ ป้อ นตลาดในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย แล้ ว PT. Indo Bharat Rayon ยัง ส่ง ออกไปให้ ลูก ค้ า ในต่า งประเทศ อาทิ
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ตุรกี ญี#ปนุ่ เกาหลี จีน โมร็ อกโก ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย อนึง# ข้ อมูลจากแบบ 247-4 แสดงให้ เห็นว่า PT. Indo
Bharat Rayon เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับ 1 ในผู้ทําคําเสนอซื Oอ โดยถือหุ้นร้ อยละ 25.37 ของหุ้นที#จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
O
นอกจากนี O ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นยังตรวจพบอีก 1 บริ ษัทในกลุ่ม Aditya Birla ที#ทําธุรกิ จใกล้ เคียงกับกิ จการ คือ
Grasim Industries Limited (“GRASIM”) ซึง# เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน NSE India Stock Exchange โดย GRASIM เป็ นผู้ผลิต
เส้ นใยเรยอนเป็ นอันดับหนึ#งในประเทศอินเดีย และเป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอนระดับโลกมามากกว่า 7 ทศวรรษ จากโรงงานผลิต
จํานวน 4 แห่ง โดยมีกําลังการผลิตติดตังสู
O งสุดอยู่ที# 788,000 ตันต่อปี 6 นอกจากนี O GRASIM ยังเป็ นผู้ผลิตคลอร์ อลั คาไล, ผ้ า
ลินิน, ฉนวน, สิ#งทอ, สารเคมี, เส้ นด้ ายเรยอน (Viscose Filament Yarn) ทังนี
O O ในปี 2564 รายได้ หลักของ GRASIM คือรายได้
จากธุรกิจซีเมนต์ ซึ#งคิดเป็ นร้ อยละ 58.8 ของรายได้ รวม ในขณะที#รายได้ จากธุรกิจเส้ นใยรอน คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ของรายได้
รวม อนึง# ยอดขายของ GRASIM ร้ อยละ 97.9 ของยอดขายรวมมาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอินเดีย 7

4 https://www.adityabirla.com/innovation/enabling-innovation/fibre-research

5 https://www.adityabirla.com/businesses/companies/pt-indo-bharat-rayon-indonesia
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รายงานความเห็นของทีป0 รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซื @อหลักทรัพย์

บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากัด (มหาชน)

อนึ#ง กลุ่ม Aditya Birla เป็ น ผู้ผ ลิต เส้ น ใยเรยอน (Viscose Staple fibre) และ เส้ น ด้ า ยเรยอน (Viscose Filament
Yarn) ที#ใหญ่ที#สดุ ในโลก โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดของเส้ นใยเรยอนอยูท่ ี#ร้อยละ 17 และเส้ นด้ ายเรยอนอยูท่ ี#ร้อยละ 30 8
ทังนี
O O ตามที#ระบุในแบบ 247-4 ของผู้ทําคําเสนอซื Oอ หากในอนาคตมีรายการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกิจการและ
ผู้ทําคําเสนอซื OอเกิดขึนO รายการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี O ที#ปรึ กษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า กิจการควรดํารงมาตราการเพื#อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกิจการกับผู้ทําคําเสนอซื Oอและบริ ษัทภายใต้ กลุม่ Aditya Birla เพื#อให้ มนั# ใจได้ ว่าไม่มีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที#ดี
ที#สดุ ของกิจการ
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