
  
 

  

 

 16 พฤศจิกายน 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4) 
 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย เอกสารการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมลูในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4) 

เร่ือง น ำส่งเอกสำรกำรแก้ไขและเพิ่มเตมิข้อมูลในค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
ของบริษัทไทยพลำสตกิและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) (แบบ 247-4) 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) ขอเรียนว่าตามท่ีบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
(“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี SCC ถือหุ้นทัง้หมด ได้ย่ืนค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้
จดัเตรียมค าเสนอซือ้เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมานัน้ 

ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ใคร่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมลูในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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วนัที$ 16 พฤศจกิายน 2559 

 

เรื$อง  การแกไ้ขเพิ$มเตมิขอ้ความในคาํเสนอซื
อหลกัทรพัยข์องบรษิทัไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

เรยีน เลขาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
 

อา้งถงึ   คาํเสนอซื
อหลกัทรพัยข์องบรษิทัไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัที$ 3 พฤศจกิายน 2559 

 

ตามที$ บรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จํากดั ในฐานะผูท้ําคําเสนอซื
อ (“ผู้ทาํคาํเสนอซื�อ”) และธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จดัเตรยีมคําเสนอซื
อ (“ผู้จดัเตรียมคาํเสนอซื�อ”)  ได้ยื$นคําเสนอซื
อ
หลกัทรพัยท์ั 
งหมด (แบบ 247-4) ของบรษิทัไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ("TPC” หรอื 
“กิจการ") ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื$อวนัที$ 3 พฤศจกิายน 2559 ที$
ผ่านมานั 
น  

ผูท้ําคําเสนอซื
อและผูจ้ดัเตรยีมคําเสนอซื
อขอแก้ไขเพิ$มเติมคําเสนอซื
อหลกัทรพัย์ของกจิการ ดงัมี
รายละเอยีดตามเอกสารที$สง่มาพรอ้มกนันี
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เอกสารแก้ไขเพิ!มเติมคาํเสนอซื�อหลกัทรพัยข์องบริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ: ขอ้ความที$เพิ$มเตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรที$ขดีเสน้ใตแ้ละขอ้ความที$ตดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรที$ถูกขดีออก 

1. เพิ!มเติมในส่วนที! 1 หน้าที! 6 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที!ใช้ในการเสนอซื�อ 

ข้อความเดิม 

“…กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานของผูท้าํคาํเสนอซื
อ ซึ$งแหล่งเงนิทุนของ SCC จะมาจากเงนิกูย้มื และ/หรอื 
เงินสดคงเหลือ โดยเมื$อเปรียบเทียบมูลค่าของจํานวนเงินที$จะให้ผู้ทําคําเสนอซื
อกู้ยืมกับรายการเงินสดและ
เทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืตามงบแสดงฐานะทางการเงนิไตรมาสที$ 2 สิ
นสุด ณ วนัที$ 30 มถุินายน 2559 ที$ประมาณ 
27,280 ลา้นบาท แลว้ เพยีงพอที$จะใหผู้ท้าํคาํเสนอซื
อกูย้มืได ้(ตามเอกสารแนบ A.1)” 

ข้อความใหม่ 
“…กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานของผูท้าํคาํเสนอซื
อ ซึ$งแหล่งเงนิทุนของ SCC จะมาจากเงนิกูย้มื และ/หรอื 
เงินสดคงเหลือ โดยเมื$อเปรียบเทียบมูลค่าของจํานวนเงินที$จะให้ผู้ทําคําเสนอซื
อกู้ยืมกับรายการเงินสดและ
เทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืตามงบแสดงฐานะทางการเงนิไตรมาสที$ 32 สิ
นสดุ ณ วนัที$ 30 กนัยายนมถุินายน 2559 ที$
ประมาณ 19,66027,280 ลา้นบาท แลว้ เพยีงพอที$จะใหผู้ท้าํคาํเสนอซื
อกูย้มืได ้(ตามเอกสารแนบ A.1)” 

 

2. เพิ!มเติมในส่วนที! 2 หน้าที! 14 ข้อ 5.1 หลกัทรพัยข์องผูท้าํคาํเสนอซื�อ 

ข้อความเดิม 

(1) หุน้สามญั ณ วนัที$ 18 ตุลาคม 2559 

ชื!อ 
ประเภท 

หุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
หุ้นสามญัที!ออกและ

จาํหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของบริษทัฯ 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
สิทธิออกเสียง

ทั �งหมดของบริษทัฯ 

I. ผูท้าํคาํเสนอซื
อ หุน้สามญั 397,388,374 45.42 45.42 
II. บุคคลกลุ่มเดยีวกบัผูท้าํคาํเสนอซื
อ - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II 

1. บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

หุน้สามญั 
 

399,392,220 
 

45.64 
 

45.64 
IV. ขอ้ตกลงอื$นที$จะทาํใหบุ้คคลตาม I ถงึ III ไดหุ้น้

เพิ$มขึ
น 
- - - - 

รวม 796,780,594 91.06 91.06 
 ที$มา: ขอ้มลูจากบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ข้อความใหม่ 
(1) หุน้สามญั ณ วนัที$ 18 ตุลาคม 2559 

ชื!อ 
ประเภท 

หุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
หุ้นสามญัที!ออกและ

จาํหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของบริษทัฯ 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
สิทธิออกเสียง

ทั �งหมดของบริษทัฯ 

V. ผูท้าํคาํเสนอซื
อ หุน้สามญั 397,388,374 45.42 45.42 
VI. บุคคลกลุ่มเดยีวกบัผูท้าํคาํเสนอซื
อ - - - - 
VII. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II 

1. บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 
2. บรษิทัเอสซจี ีโฮลดิ
ง จาํกดั 

หุน้สามญั 
หุน้สามญั 

399,392,220 
700 

45.64 
0.00 

45.64 
0.00 

VIII. ขอ้ตกลงอื$นที$จะทาํใหบุ้คคลตาม I ถงึ III ได ้
หุน้เพิ$มขึ
น 

- - - - 

รวม 
796,781,294
796,780,594 

91.06 91.06 

 ที$มา: ขอ้มลูจากบรษิทัฯ 

 
3. เพิ!มเติมในส่วนที! 2 หน้าที! 15 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที!ผูท้าํคาํเสนอซื�อใช้ในการเข้าซื�อกิจการ 

ข้อความเดิม 

“…กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานของผูท้าํคาํเสนอซื
อ ซึ$งแหล่งเงนิทุนของ SCC จะมาจากเงนิกูย้มื และ/หรอื 
เงินสดคงเหลือ โดยเมื$อเปรียบเทียบมูลค่าของจํานวนเงินที$จะให้ผู้ทําคําเสนอซื
อกู้ยืมกับรายการเงินสดและ
เทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืตามงบแสดงฐานะทางการเงนิไตรมาสที$ 2 สิ
นสุด ณ วนัที$ 30 มถุินายน 2559 ที$ประมาณ 
27,280 ลา้นบาท แลว้ เพยีงพอที$จะใหผู้ท้าํคาํเสนอซื
อกูย้มืได ้(ตามเอกสารแนบ A.1)” 
ข้อความใหม่ 
“…กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานของผูท้าํคาํเสนอซื
อ ซึ$งแหล่งเงนิทุนของ SCC จะมาจากเงนิกูย้มื และ/หรอื 
เงินสดคงเหลือ โดยเมื$อเปรียบเทียบมูลค่าของจํานวนเงินที$จะให้ผู้ทําคําเสนอซื
อกู้ยืมกับรายการเงินสดและ
เทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืตามงบแสดงฐานะทางการเงนิไตรมาสที$ 32 สิ
นสดุ ณ วนัที$ 30 กนัยายนมถุินายน 2559 ที$
ประมาณ 19,66027,280 ลา้นบาท แลว้ เพยีงพอที$จะใหผู้ท้าํคาํเสนอซื
อกูย้มืได ้(ตามเอกสารแนบ A.1)” 
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4. เพิ!มเติมในส่วนที! 3 หน้าที! 19 ข้อ 1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ 

ข้อความเดิม 
(1) รายชื$อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื$อในทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกจิการ ณ วนัที$ 18 

ตุลาคม 2559 

ชื!อผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
จาํนวนหุ้นสามญัที!
ออกและจาํหน่าย
แล้วทั �งหมดของ

กิจการ 

ร้อยละเมื!อเทียบ
กบัสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของ
กิจการ 

1. บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)    399,392,220 45.64 45.64 
2. บรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จาํกดั* 397,388,374 45.42 45.42 
3. สาํนกังานประกนัสงัคม 14,602,100 1.67 1.67 
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX   11,348,500 1.30 1.30 
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS   5,200,000 0.59 0.59 
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER 5,139,900 0.59 0.59 
7. มลูนิธจิรญูเอื
อชเูกยีรต ิ 3,007,750 0.34 0.34 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE  1,684,000 0.19 0.19 
9. บรษิทัวภิาวุฒ ิจาํกดั 1,452,500 0.17 0.17 
10. นายสมชาย วงศศ์กัดิ j 1,253,900 0.14 0.14 
รวม 840,469,244 96.05 96.05 

ที$มา: ขอ้มลูจากบรษิทัฯ 
หมายเหตุ: บรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จาํกดั  เป็นบรษิทัย่อยที$บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 
ข้อความใหม่ 

(1) รายชื$อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื$อในทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกจิการ ณ วนัที$ 18 
ตุลาคม 2559 

ชื!อผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
จาํนวนหุ้นสามญัที!
ออกและจาํหน่าย
แล้วทั �งหมดของ

กิจการ 

ร้อยละเมื!อเทียบ
กบัสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของ
กิจการ 

1. บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั
เอสซจี ีโฮลดิ
ง จาํกดั*    

399,392,920 
399,392,220 

45.64 45.64 

2. บรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จาํกดั** 397,388,374 45.42 45.42 
3. สาํนกังานประกนัสงัคม 14,602,100 1.67 1.67 
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX   11,348,500 1.30 1.30 
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS   5,200,000 0.59 0.59 
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER 5,139,900 0.59 0.59 
7. มลูนิธจิรญูเอื
อชเูกยีรต ิ 3,007,750 0.34 0.34 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE  1,684,000 0.19 0.19 
9. บรษิทัวภิาวุฒ ิจาํกดั 1,452,500 0.17 0.17 
10. นายสมชาย วงศศ์กัดิ j 1,253,900 0.14 0.14 
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ชื!อผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเมื!อเทียบกบั
จาํนวนหุ้นสามญัที!
ออกและจาํหน่าย
แล้วทั �งหมดของ

กิจการ 

ร้อยละเมื!อเทียบ
กบัสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของ
กิจการ 

รวม 840,469,944 
840,469,244 

96.05 96.05 

ที$มา: ขอ้มลูจากบรษิทัฯ 
หมายเหตุ:  * บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัของกจิการจํานวน 399,392,220 หุน้ คดิเป็นจํานวนเสยีง  

  399,392,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 45.64 ของจํานวนหุ้นสามัญที$ออกและจําหน่ายแล้วทั 
งหมดของ 
  กจิการ และคดิเป็นรอ้ยละ 45.64 ของสทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของกจิการ และบรษิทัเอสซจี ีโฮลดิ
ง จํากดั ซึ$งเป็น 
  บุคคลตามมาตรา 258 ของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้สามญัของกจิการจํานวน 700 หุน้  
  คดิเป็นจํานวนเสยีง 700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจํานวนหุน้สามญัที$ออกและจําหน่ายแลว้ทั 
งหมดของ 
  กจิการและคดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของสทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของกจิการ  

               ** บรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จาํกดั เป็นบรษิทัย่อยที$บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 

5. เพิ!มเติมในส่วนที! 3 หน้าที! 22 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ  

ข้อความเดิม 

(2) พจิารณาตั 
งสํารองด้อยค่าสนิทรพัย์ (Asset Impairment) การเลกิและชําระบญัชบีรษิัท รวมถึงการซื
อ 
จาํหน่าย โอนทรพัยส์นิของบรษิทั และ/หรอื หน่วยธุรกจิ ซึ$งประกอบดว้ย 

2.1 การตั 
งสาํรองดอ้ยค่าสนิทรพัย ์(Asset Impairment) ของหน่วยธุรกจิ Wood Plastic Composite ของ
บรษิทันวพลาสตกิ อุตสาหกรรม จาํกดั และพจิารณาจําหน่ายสนิทรพัยข์องหน่วยธุรกจิดงักล่าว เพื$อ
ลดตน้ทุนในการดาํเนินงานโดยการจาํหน่ายสนิทรพัยท์ี$มผีลประกอบการไม่ดอีอก ทั 
งนี
 ผูท้ําคําเสนอ
ซื
อจะดาํเนินการตามเงื$อนไขและขอ้กาํหนดภายใตก้ฎหมายที$เกี$ยวขอ้งต่อไป 

ข้อความใหม่ 

(2)  พจิารณาตั 
งสํารองด้อยค่าสนิทรพัย์ (Asset Impairment) การเลกิและชําระบญัชีบรษิัท รวมถึงการซื
อ 
จาํหน่าย โอนทรพัยส์นิของบรษิทั และ/หรอื หน่วยธุรกจิ ซึ$งประกอบดว้ย 

2.1 กจิการอยู่ระหว่างการการตั 
งสํารองด้อยค่าสนิทรพัย ์(Asset Impairment) ของหน่วยธุรกจิ Wood 
Plastic Composite ของบรษิทันวพลาสตกิ อุตสาหกรรม จํากดั และพจิารณาจําหน่ายสนิทรพัยข์อง
หน่วยธุรกจิ Wood Plastic Composite ของบรษิัทนวพลาสติก อุตสาหกรรม จํากดัหน่วยธุรกิจ
ดงักล่าว เพื$อลดตน้ทุนในการดําเนินงานโดยการจําหน่ายสนิทรพัยท์ี$มผีลประกอบการไม่ดอีอก ทั 
งนี
 
ผู้ทําคําเสนอซื
อจะดําเนินการตามเงื$อนไขและขอ้กําหนดภายใต้กฎหมายที$เกี$ยวขอ้งต่อไป ทั 
งนี

กจิการไดต้ั 
งสาํรองดอ้ยค่าทรพัยส์นิ (Asset Impairment) ของหน่วยธุรกจิดงักล่าวในงบการเงนิงวด 9 
เดอืน สิ
นสดุวนัที$ 30 กนัยายน 2559 ของกจิการแลว้ 
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6. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 39 ข้อ 7.1 ที!มาของราคาเสนอซื�อ 

ข้อความเดิม 

หลกัเกณฑที์!ใช้ในการประเมิน 
ราคา  

(บาทต่อหุ้น) 
3. มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการ โดยคาํนวณจากมลูค่าทางบญัชทีี$ปรบัปรุง

ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสนิทรพัย์และหนี
สนิของกจิการนั 
นแล้ว 
(Adjusted  NAV) โดยที$มูลค่าสนิทรพัยแ์ละหนี
สนิของกจิการ เป็นมูลค่า
ตามงบการเงนิรวมของกจิการ ณ วนัที$ 30 มถุินายน 2559 ซึ$งผ่านการ
สอบทานจากผูส้อบบญัช ีโดยมรีายละเอยีดการคาํนวณดงัต่อไปนี
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
ทุนชาํระแลว้ 875 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 2,700 
องคป์ระกอบอื$นของสว่นของเจา้ของ 117 
กาํไรสะสม 14,184 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ 17,876 
จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 875 
มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุ้น) 20.43 
ปรบัปรุง : มลูค่าหุน้ของบรษิทัร่วมตามราคาตลาด  
             (บาทต่อหุน้)/1 

2.4  

ปรบัปรุง : สว่นเพิ$มมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทต่อหุน้)/2 1.52 
ปรบัปรุง : เงนิปนัผล (บาทต่อหุน้)/3 (0.80) 
มูลค่าตามบญัชีหลงัการปรบัปรงุ (บาทต่อหุ้น) 23.59  

23.59 

/1 ปรบัปรงุดว้ยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมลูค่าทางบญัชขีองบรษิทัร่วมของกจิการ 2 
แห่ง ซึ$งเป็นบรษิัทที$จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศเวียดนาม ได้แก่ Tien 
Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กจิการถอืหุน้โดยตรงและโดยออ้มรอ้ยละ 
23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กจิการถอืหุน้โดยตรง
และโดยออ้มรอ้ยละ 20.40) (ที$มา: ขอ้มลู Bloomberg ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดย
อตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 เทา่กบั 0.0016 บาทต่อดอง 

/2 ปรบัปรงุดว้ยส่วนเพิ$มของราคาสนิทรพัยต์ามราคาตลาด เชน่ ราคาประเมนิของกรมธนา
รกัษ์ 

/3 ปรบัปรงุตามมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื$อวนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกจิการ 
ซึ$งประกาศจา่ยในอตัราหุน้ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจา่ยวนัที$ 24 สงิหาคม 2559 
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ข้อความใหม่ 

หลกัเกณฑที์!ใช้ในการประเมิน 
ราคา  

(บาทต่อหุ้น) 
3. มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการ โดยคาํนวณจากมลูค่าทางบญัชทีี$ปรบัปรุง

ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสนิทรพัย์และหนี
สนิของกิจการนั 
นแล้ว 
(Adjusted  NAV) โดยที$มูลค่าสนิทรพัยแ์ละหนี
สนิของกจิการ เป็นมูลค่า
ตามงบการเงนิรวมของกจิการ ณ วนัที$ 30 มถุินายน 2559 ซึ$งผ่านการ
สอบทานจากผูส้อบบญัช ีโดยมรีายละเอยีดการคาํนวณดงัต่อไปนี
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
ทุนชาํระแลว้ 875 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 2,700 
องคป์ระกอบอื$นของสว่นของเจา้ของ 117 
กาํไรสะสม 14,184 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ 17,876 
จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 875 
มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุ้น) 20.43 
ปรบัปรุง : มลูค่าหุน้ของบรษิทัร่วมตามราคาตลาด 
(บาทต่อหุน้)/1 

2.44 

ปรบัปรุง : สว่นเพิ$มจากการประเมนิราคาทรพัยส์นิโดย 
              ผูป้ระเมนิราคาอสิระ มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ 
              (บาทต่อหุน้)/2 

11.161.52 

ปรบัปรุง : เงนิปนัผล (บาทต่อหุน้)/3 (0.80) 
มูลค่าตามบญัชีหลงัการปรบัปรงุ (บาทต่อหุ้น) 33.2323.59  

33.2323.59 

/1 ปรบัปรงุดว้ยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมลูค่าทางบญัชขีองบรษิทัร่วมของกจิการ 2 
แห่ง ซึ$งเป็นบรษิัทที$จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศเวียดนาม ได้แก่ Tien 
Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กจิการถอืหุน้โดยตรงและโดยออ้มรอ้ยละ 
23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กจิการถอืหุน้โดยตรง
และโดยออ้มรอ้ยละ 20.40) (ที$มา: ขอ้มลู Bloomberg ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดย
อตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 เทา่กบั 0.0016 บาทต่อดอง 

/2 ปรบัปรงุดว้ยส่วนเพิ$มจากการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึ$งเป็นผู้
ประเมนิราคาอสิระที$ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บรษิทั ที$ปรกึษา 
เฟิร์สสตาร์ จํากัด และ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัดของราคา
สนิทรพัยต์ามราคาตลาด เชน่ ราคาประเมนิของกรมธนารกัษ์ 

/3 ปรบัปรงุตามมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื$อวนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกจิการ 
ซึ$งประกาศจา่ยในอตัราหุน้ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจา่ยวนัที$ 24 สงิหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํเสนอซื
อหลกัทรพัยข์อง TPC 
แบบ 247-4 – แกไ้ขเพิ$มเตมิ 

8 

7. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 39 ข้อ 7.1 ที!มาของราคาเสนอซื�อ 

ข้อความเดิม 

หลกัเกณฑที์!ใช้ในการประเมิน 
ราคา  

(บาทต่อหุ้น) 

4.1 วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 
23.59 

(วธิไีม่เหมาะสม) 
ข้อความใหม่ 

หลกัเกณฑที์!ใช้ในการประเมิน 
ราคา  

(บาทต่อหุ้น) 

4.1 วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 
33.2323.59 

(วธิไีม่เหมาะสม) 
 

8. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 41 ข้อ 4.2 วิธีปรบัปรงุมลูค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

ข้อความเดิม 
2) ส่วนเพิ$มมูลค่าสนิทรพัย์สุทธปิรบัปรุงด้วยราคาสนิทรพัย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมนิ

ของกรมธนารกัษ์ 
3) รายการเงินปนัผลจ่าย ที$ประกาศตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื$อวันที$ 26 

กรกฎาคม 2559 ซึ$งประกาศจ่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่าย
วนัที$ 24 สงิหาคม 2559   

โดยมรีายละเอยีดดงันี
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
ทุนชาํระแลว้ 875 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 2,700 
องคป์ระกอบอื$นของสว่นของเจา้ของ 117 
กาํไรสะสม 14,184 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ 17,876 
จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 875 
มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุ้น) 20.43 
ปรบัปรุง : มลูค่าหุน้ของบรษิทัร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุน้)/1 2.44 
ปรบัปรุง : สว่นเพิ$มมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทต่อหุน้)/2 1.52 
ปรบัปรุง : เงนิปนัผล (บาทต่อหุน้)/3 (0.80) 
มูลค่าตามบญัชีหลงัการปรบัปรงุ (บาทต่อหุ้น) 23.59 
/1 ปรบัปรงุดว้ยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบญัชขีองบรษิทัร่วมของกจิการ 2 แห่ง ซึ$งเป็นบรษิทัที$จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศเวยีดนาม ไดแ้ก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กจิการถอืหุน้โดยตรงและโดยออ้มรอ้ย
ละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กจิการถอืหุน้โดยตรงและโดยออ้มรอ้ยละ 20.40) (ที$มา: ขอ้มูล 
Bloomberg ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 เทา่กบั 0.0016 บาทต่อดอง 

/2 ปรบัปรงุดว้ยส่วนเพิ$มราคาสนิทรพัยต์ามราคาตลาด เชน่ ราคาประเมนิของกรมธนารกัษ์  
/3 ปรบัปรงุตามมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื$อวนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกจิการ ซึ$งประกาศจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท

ต่อหุน้ โดยกําหนดจา่ยวนัที$ 24 สงิหาคม 2559 
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ข้อความใหม่ 

2) สว่นเพิ$มจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึ$งเป็นผูป้ระเมนิราคาอสิระที$
ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บรษิัท ที$ปรกึษา เฟิร์สสตาร์ จํากดั และ 
บรษิทั อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระไดจ้ดัทํา
รายงานประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยข์องกจิการ โดยมวีตัถุประสงค์การประเมนิเพื$อ 
สาธารณะ โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระไดท้าํการประเมนิราคาสนิทรพัยข์องกจิการ และบรษิทัย่อย
จํานวน 10 บรษิทั ซึ$งทําการประเมนิมูลค่าในช่วงวนัที$ 1 – 5 สงิหาคม 2559 โดยใชว้ธิี
เปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด และวธิตีน้ทุนทดแทน 

ทั 
งนี
 ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณารายงานการประเมนิมูลค่าของผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึ$ง 
เป็นผูป้ระเมนิราคาอสิระที$ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ บรษิทั ที$ปรกึษา 
เฟิรส์สตาร ์จากดั และ บรษิทั อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย ) จํากดั โดยผูป้ระเมนิอสิระ
ทั 
ง 2 ราย ได้จัดทํารายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยมี
วตัถุประสงคก์ารประเมนิเพื$อสาธารณะ ซึ$งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน ดงันั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิ
จงึเหน็ว่าขอ้มูลดงักล่าวสามารถนํามาใช้เพื$อประกอบการพจิารณาการประเมนิมูลค่าตามวธิี
ปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีได้มูลค่าสนิทรพัย์สุทธปิรบัปรุงด้วยราคาสนิทรพัย์ตามราคาตลาด 
เช่น ราคาประเมนิของกรมธนารกัษ์ 

3) รายการเงินปนัผลจ่าย ที$ประกาศตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื$อวันที$ 26 
กรกฎาคม 2559 ซึ$งประกาศจ่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.80 บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจ่าย
วนัที$ 24 สงิหาคม 2559   

โดยมรีายละเอยีดดงันี
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
ทุนชาํระแลว้ 875 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 2,700 
องคป์ระกอบอื$นของสว่นของเจา้ของ 117 
กาํไรสะสม 14,184 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ 17,876 
จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 875 
มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุ้น) 20.43 
ปรบัปรุง : มลูค่าหุน้ของบรษิทัร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุน้)/1 2.44 
ปรบัปรุง : สว่นเพิ$มมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธจิากการประเมนิราคา 
             ทรพัยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ (บาทต่อหุน้)/2 

11.161.52 

ปรบัปรุง : เงนิปนัผล (บาทต่อหุน้)/3 (0.80) 
มูลค่าตามบญัชีหลงัการปรบัปรงุ (บาทต่อหุ้น) 33.2323.59 

/1 ปรบัปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบญัชขีองบรษิทัร่วมของกจิการ 2 แห่ง ซึ$งเป็นบรษิทัที$จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศเวยีดนาม ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กจิการถอืหุน้โดยตรงและ
โดยออ้มรอ้ยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กจิการถอืหุน้โดยตรงและโดยออ้มรอ้ยละ 
20.40) (ที$มา: ขอ้มูล Bloomberg ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากบั 
0.0016 บาทต่อดอง 
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/2 ปรบัปรุงด้วยส่วนเพิ$มจากการประเมินมูลค่าทรพัย์สินโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ ซึ$งเป็นผู้ประเมนิราคาอสิระที$ได้รบัความ
เหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บรษิัท ที$ปรกึษา เฟิร์สสตาร์ จํากดั และ บรษิทั อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) 
จาํกดัราคาสนิทรพัยต์ามราคาตลาด เชน่ ราคาประเมนิของกรมธนารกัษ์  

/3 ปรบัปรงุตามมตทิี$ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื$อวนัที$ 26 กรกฎาคม 2559 ของกจิการ ซึ$งประกาศจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.80 
บาทต่อหุน้ โดยกําหนดจา่ยวนัที$ 24 สงิหาคม 2559 
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ตารางสรปุส่วนเพิ!มจากการประเมินมูลค่าทรพัยส์ิน 
 

รายการ 
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

ส่วนเพิ!ม (ลด) จาก
การประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน  
(บาท) 

วิธีการประเมิน 

1. บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

1.1 ทรพัยส์ินตั �งอยู่ที!นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

ทรพัยส์นิสว่นควบบนที$ดนิ  -    13,500,000   13,500,000  วธิตีน้ทุนทดแทน 
อาคาร  397,211,905  448,874,000  51,662,095  วธิตีน้ทุนทดแทน 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 5,709,599,468 10,686,779,800 4,977,180,332  วธิตีน้ทุนทดแทน 

1.2 ทรพัยส์ินตั �งอยู่ที!อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ที$ดนิ 23,835,824 1,103,800,000  1,079,964,176 วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 
ทรพัยส์นิสว่นควบบนที$ดนิ - 5,600,000           5,600,000  วธิตีน้ทุนทดแทน 
อาคาร 11,710,768  66,500,000  54,789,232  วธิตีน้ทุนทดแทน 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 125,594,611  518,037,600  392,442,989  วธิตีน้ทุนทดแทน 

1.3 ทรพัยส์ินตั �งอยู่ที!อาํเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 

ที$ดนิ 25,350,000  95,400,000  70,050,000  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 
1.4 ทรพัยส์ินตั �งอยู่ที!อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 

อาคารชุดพกัอาศยัจาํนวน 2 หอ้ง 2 11,900,000  11,899,998  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 
รวม 6,293,302,578  12,950,391,400   6,657,088,822  

2. บริษทัทีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั 

ทรพัยส์นิสว่นควบบนที$ดนิ -   1,900,000  1,900,000  วธิตีน้ทุนทดแทน 

อาคาร 22,924,394  35,700,000  12,775,606  วธิตีน้ทุนทดแทน 
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รายการ 
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

ส่วนเพิ!ม (ลด) จาก
การประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน  
(บาท) 

วิธีการประเมิน 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 253,502,730  387,197,800  133,695,070  วธิตีน้ทุนทดแทน 

รวม 276,427,124  424,797,800  148,370,676   
3. TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited 

3.1 เครื!องจกัรและอปุกรณ์ ยานพาหนะ อปุกรณ์เครื!องใช้สาํนักงาน สินทรพัยถ์าวรอื!น และสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน ตั �งอยู่ที! Dong 
Nai Province ประเทศเวียดนาม 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ ระบบการผลติ 1 260,231,994  483,606,000       223,374,006  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
เครื$องจกัรและอุปกรณ์ และระบบ
โครงสรา้ง ระบบการผลติ 2 

874,917,175  902,746,000  27,828,825  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

ชิ
นสว่นสาํคญัของเครื$องจกัรและ
อุปกรณ์ 

3,826,745  3,817,981                (8,764) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

สนิทรพัยถ์าวรอื$น 13,416,698  13,385,972              (30,726) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
เครื$องจกัรและอุปกรณ์ ระบบขนสง่ 3,704,337  3,695,854                (8,483) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
อุปกรณ์เครื$องใชส้าํนกังาน 1,730,334  1,726,372                (3,962) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
สทิธกิารใชท้ี$ดนิ 84,729,520  84,535,481            (194,039) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื$น 5,736,015  5,722,879              (13,136) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

รวม 1,248,292,818  1,499,236,539  250,943,721    
3.2 สิ!งปลูกสรา้งจาํนวน 2 กลุ่ม ตั �งอยู่ที! Dong Nai Province ประเทศเวียดนาม 

อาคารและสิ$งปลกูสรา้ง 206,300,869  262,940,000         56,639,131  วธิคีดิจากตน้ทุนทดแทน 
รวม 206,300,869  262,940,000            56,639,131    

4. Viet-Thai Plastchem Company Limited  
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รายการ 
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

ส่วนเพิ!ม (ลด) จาก
การประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน  
(บาท) 

วิธีการประเมิน 

     4.1 เครื!องจกัรและอปุกรณ์ ตั �งอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม 
เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 21,635,098  31,848,000  10,212,902  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

รวม 21,635,098  31,848,000  10,212,902   
     4.2 อาคารโรงงานพรอ้มสาํนักงาน 2 ชั �น และสิ!งพฒันาควบคู่ (รวม 15 รายการ) ตั �งอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศ
เวียดนาม 
อาคารและสิ$งปลกูสรา้งอื$นๆ 6,943,954  

34,800,000  27,722,990  
วธิคีดิจากตน้ทุนทดแทน 

อาคารและสิ$งปลกูสรา้งอื$นๆสว่น
ปรบัปรุงเพิ$มเตมิ/1 

133,056  วธิคีดิจากตน้ทุนทดแทน 

รวม 7,077,010  34,800,000  27,722,990    
5. บริษทันวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั 

ที$ดนิ 97,086,300 208,000,000       110,913,700  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ทรพัยส์นิสว่นควบบนที$ดนิ - 17,000,000         17,000,000  วธิตีน้ทุนทดแทน 
อาคาร 120,914,569 106,100,000 (14,814,569) วธิตีน้ทุนทดแทน 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 423,226,273 1,052,780,200 629,553,927 วธิตีน้ทุนทดแทน 

รวม 641,227,142 1,383,880,200 742,653,058  
6. บริษทันวพลาสติกอตุสาหกรรม จาํกดั  

ที$ดนิ 152,429,203  254,700,000       102,270,797  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ทรพัยส์นิสว่นควบบนที$ดนิ - 17,300,000         17,300,000  วธิตีน้ทุนทดแทน 
อาคาร 201,867,191  441,812,500  239,945,309  วธิตีน้ทุนทดแทน 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 1,165,608,786  2,545,601,600  1,379,992,814  วธิตีน้ทุนทดแทน 
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รายการ 
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

ส่วนเพิ!ม (ลด) จาก
การประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน  
(บาท) 

วิธีการประเมิน 

รวม 1,519,905,180  3,259,414,100   1,739,508,920    
7. บริษทัสยามสเตบิไลเซอรส์แอนดเ์คมิคอลส ์จาํกดั 

ที$ดนิ 27,232,150  77,000,000         49,767,850  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ทรพัยส์นิสว่นควบบนที$ดนิ - 2,100,000           2,100,000  วธิตีน้ทุนทดแทน 
อาคาร 14,059,738  41,300,000  27,240,262  วธิตีน้ทุนทดแทน 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 14,259,539  95,163,500         80,903,961  วธิตีน้ทุนทดแทน 

รวม 55,551,427  215,563,500         160,012,073    
8. Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited    

เครื$องจกัรและอุปกรณ์  1,498,054  1,494,623                (3,431) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
เครื$องจกัรและอุปกรณ์ /2 67,369,628  68,959,000           1,589,372  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
อาคารคลงัสนิคา้/2 7,341,734  7,541,000             199,266  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
อาคารอื$นๆ/2 4,220,005  4,210,341                (9,664) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
อุปกรณ์สาํนกังาน/2 705,227  703,612                (1,615) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

รวม 81,134,648  82,908,576              1,773,928    
9. Nawaplastic (Cambodia) Company Limited 

อาคาร 2, 3, 4 และอาคารสาํนกังาน 15,714,496  17,920,000          2,205,504  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 84,136,374  85,029,000            892,626  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

ยานพาหนะ 1,200,631  1,226,000              25,369  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

อุปกรณ์สาํนกังาน             389,103  388,282                 (821) วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 

รวม 101,440,604  104,563,282              3,122,678    
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รายการ 
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

ส่วนเพิ!ม (ลด) จาก
การประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน  
(บาท) 

วิธีการประเมิน 

10. บริษทั นวอินเตอรเ์ทค จาํกดั 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 63,098,370  142,582,900  79,484,530  วธิตีน้ทุนทดแทน 
รวม 63,098,370  142,582,900  79,484,530    

11.  Chemtech Company Limited  
11.1   เครื!องจกัรและอปุกรณ์ ตั �งอยู่ที! Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม 

เครื$องจกัรและอุปกรณ์ 13,713,756  34,597,000  20,883,244  วเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุน 
รวม 13,713,756  34,597,000  20,883,244    

11.2   อาคารโรงงานพร้อมสาํนักงาน 2 ชั �น และสิ!งพฒันาควบคู่ (รวม 7 รายการ) ตั �งอยู่ที!  Binh Duong Province ประเทศ
เวียดนาม 

อาคารและสิ$งปลกูสรา้งอื$นๆ 24,045,452  56,130,000  32,084,548  วธิคีดิจากตน้ทุนทดแทน 
รวม 24,045,452  56,130,000  32,084,548    

หมายเหตุ:  /1 Viet-Thai Plastchem Company Limited ไดล้งทุนในสนิทรพัยร์ายการดงักล่าว (ระบบรางระบายนํ
าฝน) เพิ$มเตมิในเดอืน 
กรกฎาคม 2559 ซึ$งเกดิขึ
นภายหลงัจากวนัที$ในงบการเงนิงวดหกเดอืน สิ
นสุด ณ วนัที$ 30 มถิุนายน 2559 โดยมูลค่า
ทรพัย์สนิตามบญัชทีี$แสดงดงักล่าวเป็นมูลค่า ณ วนัที$ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ$งผู้ประเมนิได้ทําการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
ดงักล่าวรวมกบัอาคาร และสิ$งปลกูสรา้งอื$นๆ  

/2 Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited ไดล้งทุนในทรพัยส์นิรายการดงักล่าวเพิ$มเตมิในเดอืนกรกฎาคม 2559 
ซึ$งเกดิขึ
นภายหลงัจากวนัที$ในงบการเงนิงวดหกเดอืนสิ
นสุด ณ วนัที$ 30 มถิุนายน 2559 โดยมูลค่าสนิทรพัยต์ามบญัชทีี$
แสดงดงักล่าวเป็นมลูค่า ณ วนัที$ 31กรกฎาคม 2559 
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ตารางสรปุส่วนเพิ!มจากการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นต่อหุ้น 
 

บริษทั 

ส่วนเพิ!มจากการ
ประเมินมูลค่า

ทรพัยสิ์น 
(บาท)  

สดัส่วนการถือหุ้น
ของกิจการ 

(รอ้ยละ) 

ส่วนเพิ!มจากการประเมิน
มูลค่าทรพัยสิ์นตามสดัส่วน

การถือหุ้นของกิจการ  
(บาท) 

บรษิทัไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
จาํกดั (มหาชน) 

6,657,088,822 100 6,657,088,822 

บรษิทัทพีซี ีเพสต ์เรซนิ จาํกดั 148,370,676 100 148,370,676 
TPC Vina Plastic and Chemical 
Corporation Limited 

307,582,852 70 215,307,996 

Viet-Thai Plastchem Company 
Limited 

37,935,892 72.49 27,499,728 

บรษิทันวพลาสตกิอุตสาหกรรม 
(สระบุร)ี จาํกดั 

742,653,058 100 742,653,058 

บรษิทันวพลาสตกิอุตสาหกรรม 
จาํกดั 

1,739,508,920 100 1,739,508,920 

บรษิทัสยามสเตบไิลเซอรส์แอนด์
เคมคิอลส ์จาํกดั 

160,012,073 60 96,007,244 

Grand Nawaplastic Myanmar 
Company Limited 

1,773,928 57 1,011,139 

Nawaplastic (Cambodia) 
Company Limited 

3,122,678 60 1,873,607 

บรษิทันวอนิเตอรเ์ทค จาํกดั 79,484,530 100 79,484,530 
Chemtech Company Limited 52,967,792 100 52,967,792 

รวมส่วนเพิ!มจากการประเมินราคาทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (บาท) 9,761,773,512 
จาํนวนหุ้นสามญัของกิจการ (หุ้น) 875,000,000 

ส่วนเพิ!มจากการประเมินราคาทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระต่อหุ้น (บาท) 11.16 
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9. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 48 ข้อ 2.1 กลุ่มนวพลาสติก  

ข้อความเดิม 

“รายได้จากการขาย: ที$ปรกึษาทางการเงนิประเมนิอตัราการเติบโตของยอดขายของบรษิัทในปีประมาณการที$
ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทั 
งนี
 ขอ้สมมติฐานดงักล่าวที$ปรกึษาทางการเงนิอ้างองิจากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร 
คณะทาํงาน และเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง การศกึษาแผนธุรกจิและนโยบาย อกีทั 
งยงัไดพ้จิารณาขอ้มูลการการเตบิโต
ของกจิการร่วมกบัแนวโน้มอุตสาหกรรม” 

ข้อความใหม่ 
“รายได้จากการขาย: ที$ปรกึษาทางการเงนิประเมนิอตัราการเติบโตของยอดขายของบรษิัทในปีประมาณการที$
ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทั 
งนี
 ขอ้สมมติฐานดงักล่าวที$ปรกึษาทางการเงนิอ้างองิจากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร 
คณะทาํงาน และเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง การศกึษาแผนธุรกจิและนโยบาย อกีทั 
งยงัไดพ้จิารณาขอ้มูลการการเตบิโต
ของกจิการร่วมกบัแนวโน้มอุตสาหกรรม ทั 
งนี
 ในการประเมนิยอดขายของบรษิทั ที$ปรกึษาทางการเงนิไม่ไดป้ระเมนิ
มลูค่าของหน่วยธุรกจิ Wood Plastic Composite เนื$องจากบรษิทัไดม้กีารตั 
งสาํรองดอ้ยค่าทรพัยส์นิแลว้” 

 

10. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 49 ข้อ 2.2 บริษทั ทีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั  

ข้อความเดิม 

“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ” 

ข้อความใหม่ 
“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ โดยประมาณการเงนิลงทุนเฉลี$ย 5–20 ลา้นบาท ต่อปี” 

  

11. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 50 ข้อ 2.3 Viet-Thai Plastchem Company Limited  

ข้อความเดิม 

“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ” 

ข้อความใหม่ 
“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ โดยประมาณการเงนิลงทุนเฉลี$ย 20–30 ลา้นบาท ต่อปี” 
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12. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 50 ข้อ 2.4 TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited 

ข้อความเดิม 

“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ” 

ข้อความใหม่ 
“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ โดยประมาณการเงนิลงทุนเฉลี$ย 10–20 ลา้นบาท ต่อปี” 

 

13. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 51 ข้อ 2.5 PT TPC Indo Plastic & Chemicals  

ข้อความเดิม 

“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ” 

ข้อความใหม่ 
“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ โดยประมาณการเงนิลงทุนเฉลี$ย 15–30 ลา้นบาท ต่อปี” 

 
14. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 52 ข้อ 2.6 บริษทั สยามสเตบิไลเซอรส์แอนดเ์คมิคอลส ์จาํกดั  

ข้อความเดิม 

“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ” 

ข้อความใหม่ 
“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ โดยประมาณการเงนิลงทุนเฉลี$ย 10–20 ลา้นบาท ต่อปี” 
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15. เพิ!มเติมในส่วนที! 4 หน้าที! 52 ข้อ 2.6 Chemtech Company Limited  

ข้อความเดิม 

“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ” 

ข้อความใหม่ 
“เงนิลงทุนในสนิทรพัย:์ ในการกําหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการลงทุนนั 
น ที$ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาแผน
ธุรกจิ และแผนการขยายธุรกจิในอนาคตของกจิการร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที$ที$เกี$ยวขอ้ง รวมทั 
ง 
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนในอดตี โดยที$ปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการเงนิลงทุนเพื$อการขยายกําลงัการ
ผลติ รวมทั 
งเพื$อการซ่อมบาํรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดมิ โดยมปีระมาณการเงนิลงทุนประมาณ 0.5 ลา้นบาท” 

 

16. เพิ!มเติมในเอกสารแนบ B.2 แบบตอบรบัคําเสนอซื�อหลกัทรพัย์ของ บริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

ข้อความเดิม 

"....หุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ……………………... หุ้น 
(……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี$สบิบาทถ้วน) โดยราคาหลงัหัก
ค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรพัยอ์ตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซื
อ และภาษีมูลค่าเพิ$มอตัรารอ้ยละ 7 ของ
ค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรพัยแ์ลว้คดิเป็นราคาสุทธหิุน้ละ 39.89 บาท (สามสบิเกา้จุดแปดเกา้บาท) รวมเป็น
เงนิจาํนวนทั 
งสิ
น…………….……….……. บาท (…………………………..……………………………………)” 
ข้อความใหม่ 
"....หุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ……………………... หุ้น 
(……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี$สบิบาทถ้วน) โดยราคาหลงัหัก
ค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรพัยอ์ตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซื
อ และภาษีมูลค่าเพิ$มอตัรารอ้ยละ 7 ของ
ค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรพัยแ์ลว้คดิเป็นราคาสทุธหิุน้ละ 39.893 บาท (สามสบิเกา้จุดแปดเกา้สามบาท) รวม
เป็นเงนิจาํนวนทั 
งสิ
น…………….……….……. บาท (…………………………..……………………………………)” 

  
17. เพิ!มเติมในเอกสารแนบ D.2 Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thai Plastic and Chemicals 

Plc. 

ข้อความเดิม 

“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!มเติมในเอกสารแนบ G 

ข้อความเดิม 

“งบการเงนิสาํหรบัปีสิ
นสดุ 31 ธนัวาคม 2559” 
ข้อความใหม่ 

“งบการเงนิสาํหรบัปีสิ
นสดุ 31 ธนัวาคม 2558 2559” 
 








