พน/กต (TPC) 022/2559
เรื่ อง

16 พฤศจิกายน 2559

รั บทราบเอกสารการแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลในค าเสนอซื อ้ หลักทรั พย์ ของบริ ษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง สาเนาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย สาเนาเอกสารการแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติก
และเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ตามที่บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (“TPC”) ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า TPC ได้ รับ
สาเนาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ TPC (แบบ 247-4) จากบริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (“SCG Chemicals”)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“SCC”) ถือหุ้นทังหมด
้
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นัน้
TPC ขอแจ้ งให้ ทราบว่า TPC ได้ รับสาเนาเอกสารการแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ของ TPC (แบบ 247-4) จาก SCG Chemicals ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ซึง่ TPC ได้ เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ TPC ด้ วยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
- ลงนามโดย (นายสุชยั อัศวถาวรวานิช)
กรรมการผู้จดั การ

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

วันที$ 16 พฤศจิกายน 2559
เรื$อง

การแก้ไขเพิม$ เติมข้อความในคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)

เรียน

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)

อ้างถึง คําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที$ 3 พฤศจิกายน 2559
ตามที$ บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด ในฐานะผูท้ ําคําเสนอซือ (“ผู้ทาํ คําเสนอซือ”) และธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดั เตรียมคําเสนอซือ (“ผู้จดั เตรียมคําเสนอซื อ”) ได้ย$นื คําเสนอซือ
หลักทรัพย์ทงหมด
ั
(แบบ 247-4) ของบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) ("TPC” หรือ
“กิจการ") ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื$อวันที$ 3 พฤศจิกายน 2559 ที$
ผ่านมานัน
ผูท้ ําคําเสนอซือและผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือขอแก้ไขเพิม$ เติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารทีส$ ง่ มาพร้อมกันนี
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คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

เอกสารแก้ไขเพิ!มเติ มคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั ไทยพลาสติ กและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ข้อความทีเ$ พิม$ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรทีข$ ดี เส้นใต้และข้อความทีต$ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรทีถ$ ูกขีดออก

1. เพิ! มเติ มในส่วนที! 1 หน้ าที! 6 ข้อ 12 แหล่งเงิ นทุนที!ใช้ในการเสนอซือ
ข้อความเดิ ม
“…กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของผูท
้ าํ คําเสนอซือ ซึง$ แหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกูย้ มื และ/หรือ

เงิน สดคงเหลือ โดยเมื$อ เปรีย บเทีย บมูล ค่ าของจํา นวนเงินที$จ ะให้ผู้ทําคํา เสนอซือกู้ยืมกับ รายการเงิน สดและ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที$ 2 สินสุด ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2559 ทีป$ ระมาณ
27,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอทีจ$ ะให้ผทู้ าํ คําเสนอซือกูย้ มื ได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”
ข้อความใหม่
“…กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของผูท้ าํ คําเสนอซือ ซึง$ แหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกูย้ มื และ/หรือ
เงิน สดคงเหลือ โดยเมื$อ เปรีย บเทีย บมูล ค่ าของจํา นวนเงินที$จ ะให้ผู้ทําคํา เสนอซือกู้ยืมกับ รายการเงิน สดและ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที$ 32 สินสุด ณ วันที$ 30 กันยายนมิถุนายน 2559 ที$
ประมาณ 19,66027,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอทีจ$ ะให้ผทู้ าํ คําเสนอซือกูย้ มื ได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”
2. เพิ! มเติ มในส่วนที! 2 หน้ าที! 14 ข้อ 5.1 หลักทรัพย์ของผูท้ าํ คําเสนอซือ
ข้อความเดิ ม
(1) หุน้ สามัญ ณ วันที$ 18 ตุลาคม 2559
ชื!อ
I. ผูท้ าํ คําเสนอซือ
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าํ คําเสนอซือ
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II
1. บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
IV. ข้อตกลงอื$นทีจ$ ะทําให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุน้
เพิม$ ขึน
รวม
ทีม$ า: ข้อมูลจากบริษทั ฯ

ประเภท
หุ้น

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

หุน้ สามัญ
-

397,388,374
-

ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
หุ้นสามัญที! ออกและ
จําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของบริ ษทั ฯ
45.42
-

หุน้ สามัญ

399,392,220

45.64

45.64

-

-

-

-

796,780,594

91.06

91.06

.
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ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
สิ ทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ ษทั ฯ
45.42
-
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ข้อความใหม่
(1) หุน้ สามัญ ณ วันที$ 18 ตุลาคม 2559
ชื!อ
V. ผูท้ าํ คําเสนอซือ
VI. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าํ คําเสนอซือ
VII. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II
1. บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั เอสซีจี โฮลดิง จํากัด
VIII. ข้อตกลงอื$นทีจ$ ะทําให้บุคคลตาม I ถึง III ได้
หุน้ เพิม$ ขึน

ประเภท
หุ้น

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

หุน้ สามัญ
-

397,388,374
-

ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
หุ้นสามัญที! ออกและ
จําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของบริ ษทั ฯ
45.42
-

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

399,392,220
700

45.64
0.00

45.64
0.00

-

-

-

-

796,781,294
796,780,594

91.06

91.06

รวม

ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
สิ ทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ ษทั ฯ
45.42
-

ทีม$ า: ข้อมูลจากบริษทั ฯ

3. เพิ! มเติ มในส่วนที! 2 หน้ าที! 15 ข้อ 5.2 แหล่งเงิ นทุนที!ผทู้ าํ คําเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิ จการ
ข้อความเดิ ม
“…กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของผูท้ าํ คําเสนอซือ ซึง$ แหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกูย้ มื และ/หรือ
เงิน สดคงเหลือ โดยเมื$อ เปรีย บเทีย บมูลค่ า ของจํา นวนเงิน ที$จ ะให้ผู้ทํา คํา เสนอซือกู้ยืมกับ รายการเงิน สดและ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที$ 2 สินสุด ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2559 ทีป$ ระมาณ
27,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอทีจ$ ะให้ผทู้ าํ คําเสนอซือกูย้ มื ได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”
ข้อความใหม่
“…กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของผูท้ าํ คําเสนอซือ ซึง$ แหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกูย้ มื และ/หรือ
เงิน สดคงเหลือ โดยเมื$อ เปรีย บเทีย บมูลค่ า ของจํา นวนเงิน ที$จ ะให้ผู้ทํา คํา เสนอซือกู้ยืมกับ รายการเงิน สดและ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที$ 32 สินสุด ณ วันที$ 30 กันยายนมิถุนายน 2559 ที$
ประมาณ 19,66027,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอทีจ$ ะให้ผทู้ าํ คําเสนอซือกูย้ มื ได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”
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4. เพิ! มเติ มในส่วนที! 3 หน้ าที! 19 ข้อ 1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิ จการ
ข้อความเดิ ม
(1) รายชื$อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื$อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที$ 18
ตุลาคม 2559

ชื!อผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
ร้อยละเมื!อเที ยบ
จํานวนหุ้นสามัญที!
กับสิ ทธิ ออก
ออกและจําหน่ าย
เสียงทังหมดของ
แล้วทังหมดของ
กิ จการ
กิ จการ
45.64
45.64
45.42
45.42
1.67
1.67
1.30
1.30
0.59
0.59
0.59
0.59
0.34
0.34
0.19
0.19
0.17
0.17
0.14
0.14
96.05
96.05

1. บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
399,392,220
2. บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด*
397,388,374
3. สํานักงานประกันสังคม
14,602,100
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX
11,348,500
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS
5,200,000
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER
5,139,900
7. มูลนิธจิ รูญเอือชูเกียรติ
3,007,750
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
1,684,000
9. บริษทั วิภาวุฒ ิ จํากัด
1,452,500
10. นายสมชาย วงศ์ศกั ดิ j
1,253,900
รวม
840,469,244
ทีม$ า: ข้อมูลจากบริษทั ฯ
หมายเหตุ: บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด เป็ นบริษทั ย่อยทีบ$ ริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100

ข้อความใหม่
(1) รายชื$อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื$อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที$ 18
ตุลาคม 2559

ชื!อผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)

1. บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั
เอสซีจี โฮลดิง จํากัด*
2. บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด**
3. สํานักงานประกันสังคม
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER
7. มูลนิธจิ รูญเอือชูเกียรติ
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
9. บริษทั วิภาวุฒ ิ จํากัด
10. นายสมชาย วงศ์ศกั ดิ j
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399,392,920
399,392,220
397,388,374
14,602,100
11,348,500
5,200,000
5,139,900
3,007,750
1,684,000
1,452,500
1,253,900

ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
จํานวนหุ้นสามัญที!
ออกและจําหน่ าย
แล้วทังหมดของ
กิ จการ

ร้อยละเมื!อเที ยบ
กับสิ ทธิ ออก
เสียงทังหมดของ
กิ จการ

45.64

45.64

45.42
1.67
1.30
0.59
0.59
0.34
0.19
0.17
0.14

45.42
1.67
1.30
0.59
0.59
0.34
0.19
0.17
0.14
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ชื!อผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)

รวม

840,469,944
840,469,244

ร้อยละเมื!อเที ยบกับ
ร้อยละเมื!อเที ยบ
จํานวนหุ้นสามัญที!
กับสิ ทธิ ออก
ออกและจําหน่ าย
เสียงทังหมดของ
แล้วทังหมดของ
กิ จการ
กิ จการ
96.05
96.05

ทีม$ า: ข้อมูลจากบริษทั ฯ
หมายเหตุ: * บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ สามัญของกิจการจํานวน 399,392,220 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเสียง
399,392,220 เสีย ง คิด เป็ น ร้ อ ยละ 45.64 ของจํ า นวนหุ้ น สามัญ ที$ อ อกและจํ า หน่ า ยแล้ ว ทังหมดของ
กิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 45.64 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ และบริษทั เอสซีจี โฮลดิง จํากัด ซึ$งเป็ น
บุคคลตามมาตรา 258 ของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญของกิจการจํานวน 700 หุน้
คิดเป็ นจํานวนเสียง 700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ$ อกและจําหน่ ายแล้วทังหมดของ
กิจการและคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
** บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด เป็ นบริษทั ย่อยทีบ$ ริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100

5. เพิ! มเติ มในส่วนที! 3 หน้ าที! 22 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริ หารกิ จการ
ข้อความเดิ ม
(2) พิจารณาตังสํารองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การเลิกและชําระบัญชีบริษัท รวมถึงการซือ
จําหน่าย โอนทรัพย์สนิ ของบริษทั และ/หรือ หน่วยธุรกิจ ซึง$ ประกอบด้วย
2.1

การตังสํารองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) ของหน่ วยธุรกิจ Wood Plastic Composite ของ
บริษทั นวพลาสติก อุตสาหกรรม จํากัด และพิจารณาจําหน่ ายสินทรัพย์ของหน่ วยธุรกิจดังกล่าว เพื$อ
ลดต้นทุนในการดําเนินงานโดยการจําหน่ายสินทรัพย์ทม$ี ผี ลประกอบการไม่ดอี อก ทังนี ผูท้ ําคําเสนอ
ซือจะดําเนินการตามเงื$อนไขและข้อกําหนดภายใต้กฎหมายทีเ$ กีย$ วข้องต่อไป

ข้อความใหม่
(2) พิจารณาตังสํารองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การเลิกและชําระบัญชีบริษัท รวมถึงการซือ
จําหน่าย โอนทรัพย์สนิ ของบริษทั และ/หรือ หน่วยธุรกิจ ซึง$ ประกอบด้วย
2.1

กิจการอยู่ระหว่างการการตังสํารองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) ของหน่ วยธุรกิจ Wood
Plastic Composite ของบริษทั นวพลาสติก อุตสาหกรรม จํากัด และพิจารณาจําหน่ ายสินทรัพย์ของ
หน่ วยธุรกิจ Wood Plastic Composite ของบริษัทนวพลาสติก อุตสาหกรรม จํากัดหน่ วยธุรกิจ
ดังกล่าว เพื$อลดต้นทุนในการดําเนินงานโดยการจําหน่ ายสินทรัพย์ทม$ี ผี ลประกอบการไม่ดอี อก ทังนี
ผู้ทําคําเสนอซือจะดําเนินการตามเงื$อนไขและข้อกําหนดภายใต้กฎหมายที$เกี$ยวข้องต่ อไป ทังนี
กิจการได้ตงสํ
ั ารองด้อยค่าทรัพย์สนิ (Asset Impairment) ของหน่วยธุรกิจดังกล่าวในงบการเงินงวด 9
เดือน สินสุดวันที$ 30 กันยายน 2559 ของกิจการแล้ว
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คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

6. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 39 ข้อ 7.1 ที! มาของราคาเสนอซือ
ข้อความเดิ ม
หลักเกณฑ์ที!ใช้ในการประเมิน
3. มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ โดยคํานวณจากมูลค่าทางบัญชีทป$ี รับปรุง
ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนีสินของกิจการนันแล้ว
(Adjusted NAV) โดยทีม$ ูลค่าสินทรัพย์และหนีสินของกิจการ เป็ นมูลค่า
ตามงบการเงินรวมของกิจการ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2559 ซึง$ ผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังต่อไปนี
รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชําระแล้ว
875
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
2,700
องค์ประกอบอื$นของส่วนของเจ้าของ
117
กําไรสะสม
14,184
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
17,876
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุน้ ของบริษทั ร่วมตามราคาตลาด
2.4
/1
(บาทต่อหุน้ )
ปรับปรุง : ส่วนเพิม$ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (บาทต่อหุน้ )/2
1.52
/3
ั
ปรับปรุง : เงินปนผล (บาทต่อหุน้ )
(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)
23.59
/1 ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ร่วมของกิจการ 2
แห่ง ซึ$งเป็ นบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเวียดนาม ได้แก่ Tien
Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ
23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุน้ โดยตรง
และโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ทีม$ า: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดย
อัตราแลกเปลีย$ น ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอง
/2 ปรับปรุงด้วยส่วนเพิม$ ของราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนา
รักษ์
/3 ปรับปรุงตามมติทป$ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื$อวันที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ
ซึง$ ประกาศจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่ายวันที$ 24 สิงหาคม 2559
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ราคา
(บาทต่อหุ้น)
23.59

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

ข้อความใหม่
หลักเกณฑ์ที!ใช้ในการประเมิน
3. มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ โดยคํานวณจากมูลค่าทางบัญชีทป$ี รับปรุง
ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนีสินของกิจ การนันแล้ว
(Adjusted NAV) โดยทีม$ ูลค่าสินทรัพย์และหนีสินของกิจการ เป็ นมูลค่า
ตามงบการเงินรวมของกิจการ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2559 ซึง$ ผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังต่อไปนี
รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชําระแล้ว
875
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
2,700
องค์ประกอบอื$นของส่วนของเจ้าของ
117
กําไรสะสม
14,184
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
17,876
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุน้ ของบริษทั ร่วมตามราคาตลาด
2.44
/1
(บาทต่อหุน้ )
ปรับปรุง : ส่วนเพิม$ จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ โดย
11.161.52
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
(บาทต่อหุน้ )/2
ปรับปรุง : เงินปนั ผล (บาทต่อหุน้ )/3
(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)
33.2323.59
/1 ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ร่วมของกิจการ 2
แห่ง ซึ$งเป็ นบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเวียดนาม ได้แก่ Tien
Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ
23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุน้ โดยตรง
และโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ทีม$ า: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดย
อัตราแลกเปลีย$ น ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอง
/2 ปรับปรุงด้วยส่วนเพิม$ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ$งเป็ นผู้
ประเมินราคาอิสระทีไ$ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษทั ทีป$ รึกษา
เฟิ ร์ส สตาร์ จํากัด และ บริษัท อเมริก ัน แอ๊ พ เพรซัล (ประเทศไทย) จํา กัด ของราคา
สินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
/3 ปรับปรุงตามมติทป$ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื$อวันที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ
ซึง$ ประกาศจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่ายวันที$ 24 สิงหาคม 2559
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ราคา
(บาทต่อหุ้น)
33.2323.59

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

7. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 39 ข้อ 7.1 ที! มาของราคาเสนอซือ
ข้อความเดิ ม
หลักเกณฑ์ที!ใช้ในการประเมิน
4.1 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
23.59
(วิธไี ม่เหมาะสม)

ข้อความใหม่
หลักเกณฑ์ที!ใช้ในการประเมิน
4.1 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
33.2323.59
(วิธไี ม่เหมาะสม)

8. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 41 ข้อ 4.2 วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
ข้อความเดิ ม
2) ส่วนเพิม$ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปรับปรุงด้วยราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมิน
ของกรมธนารักษ์
3) รายการเงิน ป นั ผลจ่ า ย ที$ป ระกาศตามมติ ท$ีป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท เมื$อ วัน ที$ 26
กรกฎาคม 2559 ซึง$ ประกาศจ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่าย
วันที$ 24 สิงหาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี
รายการ
ทุนชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื$นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
ปรับปรุง : มูลค่าหุน้ ของบริษทั ร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุน้ )/1
ปรับปรุง : ส่วนเพิม$ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (บาทต่อหุน้ )/2
ปรับปรุง : เงินปนั ผล (บาทต่อหุน้ )/3
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)

มูลค่า (ล้านบาท)
875
2,700
117
14,184
17,876
875
20.43
2.44
1.52
(0.80)
23.59

/1 ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ$งเป็ นบริษทั ทีจ$ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศเวียดนาม ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมร้อย
ละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ทีม$ า: ข้อมูล
Bloomberg ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลีย$ น ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอง
/2 ปรับปรุงด้วยส่วนเพิม$ ราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
/3 ปรับปรุงตามมติทป$ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื$อวันที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ$งประกาศจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท
ต่อหุน้ โดยกําหนดจ่ายวันที$ 24 สิงหาคม 2559
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คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

ข้อความใหม่
2) ส่วนเพิม$ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง$ เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที$
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ที$ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด และ
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระได้จดั ทํา
รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจการ โดยมีวตั ถุประสงค์การประเมินเพื$อ
สาธารณะ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ทาํ การประเมินราคาสินทรัพย์ของกิจการ และบริษทั ย่อย
จํานวน 10 บริษทั ซึง$ ทําการประเมินมูลค่าในช่วงวันที$ 1 – 5 สิงหาคม 2559 โดยใช้วธิ ี
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด และวิธตี น้ ทุนทดแทน
ทังนี ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณารายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง$
เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ$ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษทั ทีป$ รึกษา
เฟิรส์ สตาร์ จากัด และ บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย ) จํากัด โดยผูป้ ระเมินอิสระ
ทัง 2 ราย ได้จ ัด ทํา รายงานประเมิน มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรัพ ย์ถ าวรของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์การประเมินเพื$อสาธารณะ ซึง$ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ดังนัน ทีป$ รึกษาทางการเงิน
จึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนํ ามาใช้เพื$อประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธี
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปรับปรุงด้วยราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด
เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
3) รายการเงิน ป นั ผลจ่ า ย ที$ป ระกาศตามมติ ท$ีป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท เมื$อ วัน ที$ 26
กรกฎาคม 2559 ซึง$ ประกาศจ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่าย
วันที$ 24 สิงหาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี
รายการ
ทุนชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื$นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
ปรับปรุง : มูลค่าหุน้ ของบริษทั ร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุน้ )/1
ปรับปรุง : ส่วนเพิม$ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิจากการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บาทต่อหุน้ )/2
ปรับปรุง : เงินปนั ผล (บาทต่อหุน้ )/3
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)

มูลค่า (ล้านบาท)
875
2,700
117
14,184
17,876
875
20.43
2.44
11.161.52
(0.80)
33.2323.59

/1 ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ$งเป็ นบริษทั ทีจ$ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเวียดนาม ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุน้ โดยตรงและ
โดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ
20.40) (ทีม$ า: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี$ยน ณ วันที$ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ
0.0016 บาทต่อดอง
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แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม
/2 ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ$มจากการประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินโดยผู้ป ระเมินราคาอิสระ ซึ$งเป็ นผู้ประเมิน ราคาอิสระที$ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ทีป$ รึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด และ บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย)
จํากัดราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
/3 ปรับปรุงตามมติทป$ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื$อวันที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ$งประกาศจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.80
บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่ายวันที$ 24 สิงหาคม 2559

10

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

ตารางสรุปส่วนเพิ!มจากการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน

รายการ

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ราคาประเมิ น
(บาท)

1. บริษทั ไทยพลาสติ กและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
1.1 ทรัพย์สินตังอยู่ที!นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ทรัพย์สนิ ส่วนควบบนทีด$ นิ
13,500,000
อาคาร
397,211,905
448,874,000
เครื$องจักรและอุปกรณ์
5,709,599,468 10,686,779,800
1.2 ทรัพย์สินตังอยู่ที!อาํ เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทีด$ นิ
23,835,824 1,103,800,000
ทรัพย์สนิ ส่วนควบบนทีด$ นิ
5,600,000
อาคาร
11,710,768
66,500,000
เครื$องจักรและอุปกรณ์
125,594,611
518,037,600
1.3 ทรัพย์สินตังอยู่ที!อาํ เภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทีด$ นิ
25,350,000
95,400,000
1.4 ทรัพย์สินตังอยู่ที!อาํ เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อาคารชุดพักอาศัยจํานวน 2 ห้อง
2
11,900,000
รวม
6,293,302,578 12,950,391,400
2. บริษทั ทีพีซี เพสต์ เรซิ น จํากัด
ทรัพย์สนิ ส่วนควบบนทีด$ นิ
1,900,000
อาคาร
22,924,394
35,700,000
11

ส่วนเพิ! ม (ลด) จาก
การประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)

วิ ธีการประเมิ น

13,500,000 วิธตี น้ ทุนทดแทน
51,662,095 วิธตี น้ ทุนทดแทน
4,977,180,332 วิธตี น้ ทุนทดแทน
1,079,964,176
5,600,000
54,789,232
392,442,989

วิธเี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด
วิธตี น้ ทุนทดแทน
วิธตี น้ ทุนทดแทน
วิธตี น้ ทุนทดแทน

70,050,000 วิธเี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด
11,899,998 วิธเี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด
6,657,088,822
1,900,000 วิธตี น้ ทุนทดแทน
12,775,606 วิธตี น้ ทุนทดแทน

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

รายการ

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ราคาประเมิ น
(บาท)

ส่วนเพิ! ม (ลด) จาก
การประเมิ นมูลค่า
วิ ธีการประเมิ น
ทรัพย์สิน
(บาท)
133,695,070 วิธตี น้ ทุนทดแทน
148,370,676

เครื$องจักรและอุปกรณ์
253,502,730
387,197,800
รวม
276,427,124
424,797,800
3. TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited
3.1 เครือ! งจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์เครือ! งใช้สาํ นักงาน สิ นทรัพย์ถาวรอื!น และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตังอยู่ที! Dong
Nai Province ประเทศเวียดนาม
เครื$องจักรและอุปกรณ์ ระบบการผลิต 1
260,231,994
483,606,000
223,374,006 วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
เครื$องจักรและอุปกรณ์ และระบบ
874,917,175
902,746,000
27,828,825 วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
โครงสร้าง ระบบการผลิต 2
ชินส่วนสําคัญของเครื$องจักรและ
3,826,745
3,817,981
(8,764) วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอื$น
13,416,698
13,385,972
(30,726) วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
เครื$องจักรและอุปกรณ์ ระบบขนส่ง
3,704,337
3,695,854
(8,483) วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
อุปกรณ์เครื$องใช้สาํ นักงาน
1,730,334
1,726,372
(3,962) วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
สิทธิการใช้ทด$ี นิ
84,729,520
84,535,481
(194,039) วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื$น
5,736,015
5,722,879
(13,136) วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
รวม
1,248,292,818 1,499,236,539
250,943,721
3.2 สิ! งปลูกสร้างจํานวน 2 กลุ่ม ตังอยู่ที! Dong Nai Province ประเทศเวียดนาม
อาคารและสิง$ ปลูกสร้าง
206,300,869
262,940,000
56,639,131 วิธคี ดิ จากต้นทุนทดแทน
รวม
206,300,869
262,940,000
56,639,131
4. Viet-Thai Plastchem Company Limited
12
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รายการ

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ราคาประเมิ น
(บาท)

ส่วนเพิ! ม (ลด) จาก
การประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)

วิ ธีการประเมิ น

4.1 เครือ! งจักรและอุปกรณ์ ตังอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม
เครื$องจักรและอุปกรณ์
21,635,098
31,848,000
10,212,902 วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
รวม
21,635,098
31,848,000
10,212,902
4.2 อาคารโรงงานพร้อมสํานักงาน 2 ชัน และสิ! งพัฒนาควบคู่ (รวม 15 รายการ) ตังอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศ
เวียดนาม
อาคารและสิง$ ปลูกสร้างอื$นๆ
6,943,954
วิธคี ดิ จากต้นทุนทดแทน
34,800,000
27,722,990 วิธคี ดิ จากต้นทุนทดแทน
อาคารและสิง$ ปลูกสร้างอื$นๆส่วน
133,056
/1
ปรับปรุงเพิม$ เติม
รวม
7,077,010
34,800,000
27,722,990
5. บริษทั นวพลาสติ กอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
ทีด$ นิ
97,086,300
208,000,000
110,913,700 วิธเี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด
ทรัพย์สนิ ส่วนควบบนทีด$ นิ
17,000,000
17,000,000 วิธตี น้ ทุนทดแทน
อาคาร
120,914,569
106,100,000
(14,814,569) วิธตี น้ ทุนทดแทน
เครื$องจักรและอุปกรณ์
423,226,273 1,052,780,200
629,553,927 วิธตี น้ ทุนทดแทน
รวม
641,227,142 1,383,880,200
742,653,058
6. บริษทั นวพลาสติ กอุตสาหกรรม จํากัด
ทีด$ นิ
152,429,203
254,700,000
102,270,797 วิธเี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด
ทรัพย์สนิ ส่วนควบบนทีด$ นิ
17,300,000
17,300,000 วิธตี น้ ทุนทดแทน
อาคาร
201,867,191
441,812,500
239,945,309 วิธตี น้ ทุนทดแทน
เครื$องจักรและอุปกรณ์
1,165,608,786 2,545,601,600
1,379,992,814 วิธตี น้ ทุนทดแทน
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รายการ

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

รวม
1,519,905,180
7. บริษทั สยามสเตบิ ไลเซอร์สแอนด์เคมิ คอลส์ จํากัด
ทีด$ นิ
27,232,150
ทรัพย์สนิ ส่วนควบบนทีด$ นิ
อาคาร
14,059,738
เครื$องจักรและอุปกรณ์
14,259,539
รวม
55,551,427
8. Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited
เครื$องจักรและอุปกรณ์
1,498,054
/2
เครื$องจักรและอุปกรณ์
67,369,628
/2
อาคารคลังสินค้า
7,341,734
/2
อาคารอื$นๆ
4,220,005
/2
อุปกรณ์สาํ นักงาน
705,227
รวม
81,134,648
9. Nawaplastic (Cambodia) Company Limited
อาคาร 2, 3, 4 และอาคารสํานักงาน
15,714,496
เครื$องจักรและอุปกรณ์
84,136,374
ยานพาหนะ
1,200,631
อุปกรณ์สาํ นักงาน
389,103
รวม
101,440,604

3,259,414,100

ส่วนเพิ! ม (ลด) จาก
การประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)
1,739,508,920

77,000,000
2,100,000
41,300,000
95,163,500
215,563,500

49,767,850
2,100,000
27,240,262
80,903,961
160,012,073

1,494,623
68,959,000
7,541,000
4,210,341
703,612
82,908,576

(3,431)
1,589,372
199,266
(9,664)
(1,615)
1,773,928

วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน

17,920,000
85,029,000
1,226,000
388,282
104,563,282

2,205,504
892,626
25,369
(821)
3,122,678

วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน

ราคาประเมิ น
(บาท)
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วิ ธีการประเมิ น

วิธเี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด
วิธตี น้ ทุนทดแทน
วิธตี น้ ทุนทดแทน
วิธตี น้ ทุนทดแทน

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม$ เติม

รายการ

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ราคาประเมิ น
(บาท)

ส่วนเพิ! ม (ลด) จาก
การประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)

วิ ธีการประเมิ น

10. บริษทั นวอิ นเตอร์เทค จํากัด
เครื$องจักรและอุปกรณ์
63,098,370
142,582,900
79,484,530 วิธตี น้ ทุนทดแทน
รวม
63,098,370
142,582,900
79,484,530
11. Chemtech Company Limited
11.1 เครือ! งจักรและอุปกรณ์ ตังอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม
เครื$องจักรและอุปกรณ์
13,713,756
34,597,000
20,883,244 วิเคราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
รวม
13,713,756
34,597,000
20,883,244
11.2 อาคารโรงงานพร้อมสํานักงาน 2 ชัน และสิ! งพัฒนาควบคู่ (รวม 7 รายการ) ตังอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศ
เวียดนาม
อาคารและสิง$ ปลูกสร้างอื$นๆ
24,045,452
56,130,000
32,084,548 วิธคี ดิ จากต้นทุนทดแทน
รวม
24,045,452
56,130,000
32,084,548
หมายเหตุ: /1 Viet-Thai Plastchem Company Limited ได้ลงทุนในสินทรัพย์รายการดังกล่าว (ระบบรางระบายนําฝน) เพิม$ เติมในเดือน
กรกฎาคม 2559 ซึง$ เกิดขึนภายหลังจากวันที$ในงบการเงินงวดหกเดือน สินสุด ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2559 โดยมูลค่า
ทรัพย์สนิ ตามบัญชีทแ$ี สดงดังกล่าวเป็ นมูลค่า ณ วันที$ 31 กรกฎาคม 2559 ซึง$ ผู้ประเมินได้ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าวรวมกับอาคาร และสิง$ ปลูกสร้างอื$นๆ
/2 Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวเพิม$ เติมในเดือนกรกฎาคม 2559
ซึง$ เกิดขึนภายหลังจากวันทีใ$ นงบการเงินงวดหกเดือนสินสุด ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2559 โดยมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีท$ี
แสดงดังกล่าวเป็ นมูลค่า ณ วันที$ 31กรกฎาคม 2559
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ตารางสรุปส่วนเพิ!มจากการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินต่อหุ้น

บริษทั

ส่วนเพิ! มจากการ
ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
ของกิ จการ
(ร้อยละ)

บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
6,657,088,822
100
จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีพซี ี เพสต์ เรซิน จํากัด
148,370,676
100
TPC Vina Plastic and Chemical
307,582,852
70
Corporation Limited
Viet-Thai Plastchem Company
37,935,892
72.49
Limited
บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม
742,653,058
100
(สระบุร)ี จํากัด
บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม
1,739,508,920
100
จํากัด
บริษทั สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์
160,012,073
60
เคมิคอลส์ จํากัด
Grand Nawaplastic Myanmar
1,773,928
57
Company Limited
Nawaplastic (Cambodia)
3,122,678
60
Company Limited
บริษทั นวอินเตอร์เทค จํากัด
79,484,530
100
Chemtech Company Limited
52,967,792
100
รวมส่วนเพิ! มจากการประเมิ นราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญของกิ จการ (หุ้น)
ส่วนเพิ! มจากการประเมิ นราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระต่อหุ้น (บาท)
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ส่วนเพิ! มจากการประเมิ น
มูลค่าทรัพย์สินตามสัดส่วน
การถือหุ้นของกิ จการ
(บาท)
6,657,088,822
148,370,676
215,307,996
27,499,728
742,653,058
1,739,508,920
96,007,244
1,011,139
1,873,607
79,484,530
52,967,792
9,761,773,512
875,000,000
11.16

คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ TPC
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9. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 48 ข้อ 2.1 กลุ่มนวพลาสติ ก
ข้อความเดิ ม
“รายได้จากการขาย: ที$ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปี ประมาณการที$
ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทังนี ข้อสมมติฐานดังกล่าวที$ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
คณะทํางาน และเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทังยังได้พจิ ารณาข้อมูลการการเติบโต
ของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม”
ข้อความใหม่
“รายได้จากการขาย: ที$ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปี ประมาณการที$
ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทังนี ข้อสมมติฐานดังกล่าวที$ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
คณะทํางาน และเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทังยังได้พจิ ารณาข้อมูลการการเติบโต
ของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม ทังนี ในการประเมินยอดขายของบริษทั ทีป$ รึกษาทางการเงินไม่ได้ประเมิน
มูลค่าของหน่วยธุรกิจ Wood Plastic Composite เนื$องจากบริษทั ได้มกี ารตังสํารองด้อยค่าทรัพย์สนิ แล้ว”

ั ที พีซี เพสต์ เรซิ น จํากัด
10. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 49 ข้อ 2.2 บริ ษท
ข้อความเดิ ม
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”
ข้อความใหม่
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลีย$ 5–20 ล้านบาท ต่อปี ”
11. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 50 ข้อ 2.3 Viet-Thai Plastchem Company Limited
ข้อความเดิ ม
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”
ข้อความใหม่
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลีย$ 20–30 ล้านบาท ต่อปี ”
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12. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 50 ข้อ 2.4 TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited
ข้อความเดิ ม
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”
ข้อความใหม่
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลีย$ 10–20 ล้านบาท ต่อปี ”
13. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 51 ข้อ 2.5 PT TPC Indo Plastic & Chemicals
ข้อความเดิ ม
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”
ข้อความใหม่
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลีย$ 15–30 ล้านบาท ต่อปี ”
14. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 52 ข้อ 2.6 บริ ษท
ั สยามสเตบิ ไลเซอร์สแอนด์เคมิ คอลส์ จํากัด
ข้อความเดิ ม
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”
ข้อความใหม่
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลีย$ 10–20 ล้านบาท ต่อปี ”
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15. เพิ! มเติ มในส่วนที! 4 หน้ าที! 52 ข้อ 2.6 Chemtech Company Limited
ข้อความเดิ ม
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”
ข้อความใหม่
“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนัน ทีป$ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแผน
ธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท$ เ$ี กีย$ วข้อง รวมทัง
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยทีป$ รึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื$อการขยายกําลังการ
ผลิต รวมทังเพื$อการซ่อมบํารุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยมีประมาณการเงินลงทุนประมาณ 0.5 ล้านบาท”
16. เพิ! ม เติ ม ในเอกสารแนบ B. 2 แบบตอบรับ คํา เสนอซื อหลัก ทรัพ ย์ข อง บริ ษัท ไทยพลาสติ ก และ

เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
ข้อความเดิ ม
"....หุ้น สามัญ ของบริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณ ฑ์ จํา กัด (มหาชน) จํา นวน ……………………... หุ้น
(……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี$สบิ บาทถ้วน) โดยราคาหลังหัก
ค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อตั ราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ และภาษีมูลค่าเพิม$ อัตราร้อยละ 7 ของ
ค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็ นราคาสุทธิหุน้ ละ 39.89 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้าบาท) รวมเป็ น
เงินจํานวนทังสิน…………….……….……. บาท (…………………………..……………………………………)”
ข้อความใหม่
"....หุ้น สามัญ ของบริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณ ฑ์ จํา กัด (มหาชน) จํา นวน ……………………... หุ้น
(……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี$สบิ บาทถ้วน) โดยราคาหลังหัก
ค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อตั ราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ และภาษีมูลค่าเพิม$ อัตราร้อยละ 7 ของ
ค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็ นราคาสุทธิหุน้ ละ 39.893 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้าสามบาท) รวม
เป็ นเงินจํานวนทังสิน…………….……….……. บาท (…………………………..……………………………………)”
17. เพิ! มเติ มในเอกสารแนบ D.2 Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thai Plastic and Chemicals
Plc.
ข้อความเดิ ม
“I/We hereby accept the Tender Offer to sell ____________________________
(__________________________________) NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. at the offer price
of Baht 40.00 (Fourty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and
the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.89 (Thrity
Nine Point Eight Nine Baht) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer
document.”
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ข้อความใหม่
“I/We hereby accept the Tender Offer to sell ____________________________
(__________________________________) NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. at the offer price
of Baht 40.00 (Fourty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and
the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.893
(Thrity Nine Point Eight Nine Three Baht) per share subject to all terms and conditions stated in the
Tender Offer document.”
18. เพิ! มเติ มในเอกสารแนบ G
ข้อความเดิ ม

“งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ด 31 ธันวาคม 2559”
ข้อความใหม่

“งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ด 31 ธันวาคม 2558 2559”
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