เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 3

เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3
ข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรทีข่ ดี เส้นใต้ และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรทีถ่ ูกขีดออก
แก้ไขเพิ่ มเติ มเอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระฯ ครังที
้ ่2
1. หน้ า 9 เพิ่ มเติ มส่วนที่ 5.2.4 วิ ธีเปรียบเทียบกิ จการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach)
จากเดิม
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการนาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกับ PB มาทาการเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าทีเ่ หมาะสม โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกบริษทั คู่เทียบ
ทัง้ หมดจานวน 8 ราย โดยสามารถสรุปเกณฑ์คุณสมบัตใิ นการคัดเลือกคู่เทียบ ดังนี้
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
• บริษทั ประกอบธุรกิจเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์จากแป้ ง โดยเฉพาะผลิตขนมปั งและเบเกอรี่ ซึง่ มีสนิ ค้าและผลิตภัณฑ์
ใกล้เคียงกับ PB
• บริษทั มีรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับหรือมากกว่า 1 พันล้านบาท
• บริษทั มีกาไรสุทธิ และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ใกล้เคียงกับ PB และอุตสาหกรรม
ตารางที่ 5-4: ข้อมูลบริ ษทั คู่เทียบของ PB
ชื่อบริ ษทั
President
Bakery

ตลาด
Stock
Exchange
of Thailand

Kido Group Ho Chi
Corp
Minh Stock
Index

เครื่องหมาย
การค้า
Farmhouse

Various

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
ณ 28 ส.ค. 61
(ล้านบาท)
27,562.50

รายได้ 12
เดือน
ย้อนหลัง
(ล้านบาท)
7,519.29

8,597.89

11,206.57

หน้า 1

ลักษณะการ
ดาเนิ นธุรกิ จ

ความเหมือน/แตกต่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PB

ผลิตและจาหน่าย
ขนมปั ง และเบเกอรี่
ภายใต้แบรนด์
ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมี
สายธุรกิจแบ่งเป็ น
1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้
ส่ง (Wholesale)
2. ธุรกิจค้าปลีก
(Retail)
3. ธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดู
และร้านอาหาร /
ภัตตาคาร (Fast
food & Catering)
4. ธุรกิจส่งออก
(Export)
ผลิตขนมอบและ
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ขนมหวาน คุกกี้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แคร็กเกอร์ พาย
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
เค้ก และขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
ช็อกโกแลต และ
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ขนมหวานอื่นๆ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย

เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
ณ 28 ส.ค. 61
(ล้านบาท)
1,273.67

รายได้ 12
เดือน
ย้อนหลัง
(ล้านบาท)
5,097.61

ลักษณะการ
ดาเนิ นธุรกิ จ

ความเหมือน/แตกต่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PB

ผลิตและขายขนม
และพาสต้า รวมทัง้
ดาเนินธุรกิจ
ร้านอาหารและ
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ

Nichiryo
Sapporo
Baking Co., Stock
Ltd.
Exchange

Nichiryo

Kotobuki
Tokyo
Spirits Co., Stock
Ltd.
Exchange

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

44,021.01

11,195.04

ผลิตขนมหวาน เช่น
คุกกี้ Rice cakes
Steamed cakes
เจลลี่ ช็อกโกแลต
และขนมหวานอื่น

Yamazaki
Tokyo
Baking Co., Stock
Ltd.
Exchange

Yamazaki

144,072.85

311,606.68

ผลิตขนมอบ ได้แก่
ขนมปั ง Pastry และ
เค้ก บริษทั มีระบบ
เครือข่ายการขาย
ทัวประเทศ
่
และยัง
ดาเนินธุรกิจแฟรน
ไชส์ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านค้าสะดวก
ซือ้

PT Nippon Jakarta
Indosari
Stock
Corpindo,
Exchange
Tbk

SARI ROTI

13,365.24

6,166.40

ผลิตขนมอบ ขนม
ปั ง เค้ก ขนมปั งพุด
ดิง้ ลาซานญ่าและ
อาหารอื่นๆ

BreadTalk
Group Ltd.

BreadTalk

13,601.07

14,551.65

ลงทุนในธุรกิจ ขนม
ปั ง อาหาร รวมถึง
ร้านอาหาร บริษทั
ผลิตและค้าปลีก
อาหาร ขนมปั ง และ
ขนมหวาน อีกทัง้ ยัง
ขายแฟรนไชส์ และ
ดาเนินการทัวโลก
่

Singapore
Exchange

หน้า 2

ครัง้ ที่ 3

เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
 เป็ นบริ ษั ท ที่ ม ี ก ารประกอบ
ธุ ร กิจ บริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์
แต่ปัจจุบนั ไม่มรี ายได้จากธุรกิจ
นี้แล้ว
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
 เป็ นบริษทั ทีม่ มี ูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด และ รายได้ 12
เดือนย้อนหลังสูงกว่า PB หลาย
เท่า
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย

เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

Toly Bread Shanghai
Co Ltd.
Stock
Exchange

Various

QAF Ltd.

Various

Singapore
Exchange

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
ณ 28 ส.ค. 61
(ล้านบาท)
127,678.46

10,913.77

รายได้ 12
เดือน
ย้อนหลัง
(ล้านบาท)
21,806.44

19,869.91

ครัง้ ที่ 3

ลักษณะการ
ดาเนิ นธุรกิ จ

ความเหมือน/แตกต่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PB

ผลิตและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมปั งอบ และ
ขนมไหว้พระจันทร์
บริษทั ทาการตลาด
ทัวประเทศจี
่
น

✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ

เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
ผลิตและจัด
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
จาหน่าย ขนมปั ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
และขนมหวาน
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
บริษทั ยังดาเนินการ
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ซุปเปอร์มาร์เกต
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
และคลังสินค้าห้อง  ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
เย็น บริษทั ยัง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ค้าขายและจัด
ไทย
จาหน่ายอาหาร
 เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
ของว่าง ส่วนผสม
คลังสินค้าห้องเย็น และ ค้าขาย
ในอาหาร และ
จัดจาหน่วยอาหารสัตว์
อาหารสัตว์

ทีม่ า: Bloomberg
หมายเหตุ: แสดงเป็ นเงินบาทไทยเพือ่ การเปรียบเทียบ

ทัง้ นี้ ในการประเมินหาคู่เทียบทีเ่ หมาะสม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาแล้วว่า ไม่มบี ริษทั คู่เทียบทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ หมาะสมในประเทศไทยทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ PB จึงได้ขยายขอบเขตการ
ค้นหาให้ครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
เพิม่ เติมเป็ น
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการนาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกับ PB มาทาการเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าทีเ่ หมาะสม โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกบริษทั คู่เทียบ
ทัง้ หมดจานวน 8 ราย โดยสามารถสรุปเกณฑ์คุณสมบัตใิ นการคัดเลือกคู่เทียบ ดังนี้
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
• บริษทั ประกอบธุรกิจเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์จากแป้ ง โดยเฉพาะผลิตขนมปั งและเบเกอรี่ ซึง่ มีสนิ ค้าและผลิตภัณฑ์
ใกล้เคียงกับ PB
• บริษทั มีรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับหรือมากกว่า 1 พันล้านบาท
• บริษทั มีกาไรสุทธิ และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ใกล้เคียงกับ PB และอุตสาหกรรม
ตารางที่ 5-4: ข้อมูลบริ ษทั คู่เทียบของ PB
ชื่อบริ ษทั
President
Bakery

ตลาด
Stock
Exchange
of Thailand

เครื่องหมาย
การค้า
Farmhouse

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
ณ 28 ส.ค. 61
(ล้านบาท)
27,562.50

รายได้ 12
เดือน
ย้อนหลัง
(ล้านบาท)
7,519.29

หน้า 3

ลักษณะการ
ดาเนิ นธุรกิ จ
ผลิตและจาหน่าย
ขนมปั ง และเบเกอรี่
ภายใต้แบรนด์

ความเหมือน/แตกต่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PB

-

เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
ณ 28 ส.ค. 61
(ล้านบาท)

8,597.89

รายได้ 12
เดือน
ย้อนหลัง
(ล้านบาท)

Kido Group Ho Chi
Corp
Minh Stock
Index

Various

11,206.57

Nichiryo
Sapporo
Baking Co., Stock
Ltd.
Exchange

Nichiryo

1,273.67

5,097.61

Kotobuki
Tokyo
Spirits Co., Stock
Ltd.
Exchange

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

44,021.01

11,195.04

Yamazaki
Tokyo
Baking Co., Stock
Ltd.
Exchange

Yamazaki

144,072.85

311,606.68
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ลักษณะการ
ดาเนิ นธุรกิ จ
ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมี
สายธุรกิจแบ่งเป็ น
1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้
ส่ง (Wholesale)
2. ธุรกิจค้าปลีก
(Retail)
3. ธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดู
และร้านอาหาร /
ภัตตาคาร (Fast
food & Catering)
4. ธุรกิจส่งออก
(Export)
ผลิตขนมอบและ
ขนมหวาน คุกกี้
แคร็กเกอร์ พาย
เค้ก และขนมปั ง
รวมไปถึง
ช็อกโกแลต และ
ขนมหวานอื่นๆ

ครัง้ ที่ 3

ความเหมือน/แตกต่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PB

✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ

เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
ผลิตและขายขนม
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
และพาสต้า รวมทัง้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ดาเนินธุรกิจ
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
ร้านอาหารและ
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
บริหาร
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
อสังหาริมทรัพย์
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
 เป็ นบริ ษั ท ที่ ม ี ก ารประกอบ
ธุ ร กิจ บริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์
แต่ปัจจุบนั ไม่มรี ายได้จากธุรกิจ
นี้แล้ว
ผลิตขนมหวาน เช่น ✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
คุกกี้ Rice cakes
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
Steamed cakes
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
เจลลี่ ช็อกโกแลต
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
และขนมหวานอื่น
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
ผลิตขนมอบ ได้แก่ ✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ขนมปั ง Pastry และ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
เค้ก บริษทั มีระบบ
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
เครือข่ายการขาย
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ทัวประเทศ
่
และยัง
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
ดาเนินธุรกิจแฟรน  ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ไชส์ ซุปเปอร์มาร์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย

เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
ณ 28 ส.ค. 61
(ล้านบาท)

รายได้ 12
เดือน
ย้อนหลัง
(ล้านบาท)

ลักษณะการ
ดาเนิ นธุรกิ จ
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ความเหมือน/แตกต่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PB

 เป็ นบริษทั ทีม่ มี ูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด และ รายได้ 12
เดือนย้อนหลังสูงกว่า PB หลาย
เท่า
ผลิตขนมอบ ขนม
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ปั ง เค้ก ขนมปั งพุด
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ดิง้ ลาซานญ่าและ
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
อาหารอื่นๆ
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
ลงทุนในธุรกิจ ขนม ✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ปั ง อาหาร รวมถึง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ร้านอาหาร บริษทั
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
ผลิตและค้าปลีก
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
อาหาร ขนมปั ง และ
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
ขนมหวาน อีกทัง้ ยัง  ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ขายแฟรนไชส์ และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ดาเนินการทัวโลก
่
ไทย
ผลิตและจัด
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ขนมปั งอบ และ
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
ขนมไหว้พระจันทร์
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
บริษทั ทาการตลาด
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB
ทัวประเทศจี
่
น
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ไทย
ผลิตและจัด
✓ เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
จาหน่าย ขนมปั ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
และขนมหวาน
แป้ ง โดยเฉพาะผลิต ขนมปั ง
บริษทั ยังดาเนินการ
และเบเกอรี่ ซึ่ ง มี สิ น ค้ า และ
ซุปเปอร์มาร์เกต
ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ PB โดย
และคลังสินค้าห้อง
คิด เป็ น ร้อยละ 87 ของรายได้
เย็น บริษทั ยัง
รวม
ค้าขายและจัด
 ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
จาหน่ายอาหาร
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ของประเทศ
ของว่าง ส่วนผสม
ไทย
ในอาหาร และ
 เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
อาหารสัตว์
คลังสินค้าห้องเย็น และ ค้าขาย
จัดจาหน่ วยอาหารสัตว์ โดยคิด
เป็ นร้อยละ 13 ของรายได้รวม
เก็ต ร้านค้าสะดวก
ซือ้

PT Nippon Jakarta
Indosari
Stock
Corpindo,
Exchange
Tbk

SARI ROTI

13,365.24

6,166.40

BreadTalk
Group Ltd.

BreadTalk

13,601.07

14,551.65

Toly Bread Shanghai
Co Ltd.
Stock
Exchange

Various

127,678.46

21,806.44

QAF Ltd.

Various

10,913.77

19,869.91

Singapore
Exchange

Singapore
Exchange

ทีม่ า: Bloomberg
หมายเหตุ: แสดงเป็ นเงินบาทไทยเพือ่ การเปรียบเทียบ

ทัง้ นี้ ในการประเมินหาคู่เทียบทีเ่ หมาะสม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาแล้วว่า ไม่มบี ริษทั คู่เทียบทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ หมาะสมในประเทศไทยทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ PB จึงได้ขยายขอบเขตการ
ค้นหาให้ครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
หน้า 5

เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 3

2. หน้ า 14 เพิ่ มเติ มส่วนที่ 5.2.5 วิ ธีรวมส่วนของกิ จการ (Sum-of-the-Parts Approach)
จากเดิม
1) สมมติฐานด้านรายได้ของ PB
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาอัตราการเติบโตด้านรายได้ข องแต่ละสายธุรกิจทีป่ ระมาณการโดยบริษทั ฯ ทีร่ อ้ ย
ละ 5 ต่อปี เปรียบเทียบกับประมาณการเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมขนมปั ง (แยกตามประเภทขนมปั ง) ในปี 2561 –
2565 จัดทาโดย Euromonitor พบว่าประมาณการเติบโตดังกล่าวไม่มคี วามแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงกาหนดอัตราการเติบโตของธุรกิจค้าส่ง แยกตามประเภทขนมปั งให้สะท้อนกับประมาณการของ
อุตสาหกรรม ดังนี้
ธุรกิจหลักของ PB เป็ นการผลิตและจาหน่ ายขนมปั งและเบเกอรีอ่ ่นื ๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดงั นี้ 1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้
ส่ง (Wholesale) 2. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟ้ ูด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร (Fast food & Catering) 4.
ธุรกิจส่งออก (Export)
ตารางที่ 5-8: สมมติ ฐานเกี่ยวกับรายได้ของ PB
สมมติ ฐาน
1. ธุรกิจค้าส่ง
ขนมปั งชนิดแผ่น

ขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์
และขนมปั งสาหรับ
ฮอตดอก
ขนมปั งพร้อมทาน
เค้กพร้อมทาน

เบเกอรีอ่ ่นื ๆ
2. ธุรกิจค้าปลีก
3. ฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร
4. ธุรกิจส่งออก

รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ

รายได้อ่นื ๆ

กาหนดให้ยอดขายขนมปั งชนิดแผ่นเติบโตร้อยละ 5.60 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโต
ตามการเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมขนมปั ง ในปี 2561-2565 (ทีม่ า : Euromonitor) โดยอัตราการเติบโตในปี 25552560 อยู่ในช่วงร้อยละ -1.5 - ร้อยละ 13.9 ค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังของบริษทั ฯ เติบโตร้อยละ 6.71 แนวโน้ มการเติบโต
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมามีอตั ราการเติบโตทีล่ ดลง ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกทีจ่ ะไม่ใช้ค่าเฉลีย่ ของบริษทั ฯ เนื่องจาก
ไม่แสดงถึงการเติบโตในอนาคตทีเ่ หมาะสม
กาหนดให้ยอดขายขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอกไม่มกี ารเติบโต สืบเนื่องจากในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
อัตราการเติบโตของยอดขายขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ประกอบ
กับยอดขายขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์คดิ เป็ นสัดส่วนน้อย (สัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้ทงั ้ หมด) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อื่น
กาหนดให้ยอดขายขนมปั งพร้อมทาน เติบโตร้อยละ 6.1 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโต
ตามการเติบโตเชิงมูลค่าของขนมปั งพร้อมทาน (Packaged pastries) ในปี 2561-2565 (ทีม่ า : Euromonitor)
กาหนดให้ยอดขายเค้กพร้อมทาน เติบโตร้อยละ 6.2 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโตตาม
การเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมขนมเค้ก ในปี 2551-2565 (ทีม่ า : Euromonitor) ค่าเฉลีย่ 5 ปี ย้อนหลังของบริษทั ฯ
เติบโตร้อยละ 10.36 โดยมีแนวโน้มการเติบโตในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมาด้วยอัตราเติบโตทีล่ ดลง ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึง
เลือกทีจ่ ะไม่ใช้ค่าเฉลีย่ ของบริษทั ฯ เนื่องจากไม่แสดงถึงการเติบโตในอนาคตทีเ่ หมาะสม
กาหนดให้ยอดขายเบเกอรีอ่ ่นื ๆ เติบโตร้อยละ 4.0 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโตตาม
การเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมเบเกอรีห่ วาน (Confectionary) ในปี 2561-2565 (ทีม่ า : Euromonitor)
ร้านค้าปลีกของบริษทั ประกอบด้วย เดลิย่า มาดาม มาร์โก้ และกู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ กาหนดให้อตั ราการเติบโตเป็ นร้อย
ละ 0 เนื่องจากทีผ่ า่ นมามีอตั รายอดขายหดตัวลง และเป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั จะให้ความสาคัญลดลงในอนาคต
กาหนดให้จานวนสาขาของลูกค้า เติบโตร้อยละ 6.0 ต่อปี และยอดขายต่อสาขาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.0 ตามอัตราเงินเฟ้ อ
กาหนดให้ยอดขายของธุรกิจส่งออกไม่มกี ารเติบโต สืบเนื่องจากในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่านมาอัตราการเติบโตของยอดขายธุรกิจ
ส่งออกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ประกอบกับยอดขายจากธุรกิจส่งออกคิดเป็ นสัดส่วนทีน่ ้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อื่น
อ้างอิงตามสัดส่วนดอกเบีย้ รับต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน และเงินลงทุน
ระยะยาว เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.0 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้า
ประกัน และเงินลงทุนระยะยาว
อ้างอิงตามสัดส่วนรายได้อ่นื ๆ ต่อยอดขายเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี ซึง่ เท่ากับร้อยละ 0.4 ของยอดขาย

ตารางที่ 5-8.1: สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิ จ
ประเภทของธุรกิ จ
1. ธุรกิจค้าส่ง
ขนมปั งชนิดแผ่น

สัดส่วนรายได้ สิ้ นสุดปี 2560
41.0%
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ครัง้ ที่ 3

สัดส่วนรายได้ สิ้ นสุดปี 2560
0.7%
33.0%
12.7%
3.6%
2.0%
6.7%
0.2%

ประเภทของธุรกิ จ
ขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอก
ขนมปั งพร้อมทาน
เค้กพร้อมทาน
เบเกอรีอ่ ่นื ๆ
2. ธุรกิจค้าปลีก
3. ฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร
4. ธุรกิจส่งออก

Euromonitor เป็ นองค์กรทีใ่ ห้บริการการวิจยั ตลาด รวมถึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล สินค้าและผลิตภัณฑ์
จากทัวทุ
่ กมุมโลก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกใช้รายงานจาก Euromonitor ปี 2017 - 2018 เนื่องจาก (1) มี
ข้อมูลการคาดการณ์อุตสาหกรรม ขนมปั งและเบเกอรี่ ทีม่ กี ารจัดประเภทอย่างละเอียดตามประเภทของขนมปั ง ซึง่ สามารถ
นาประมาณดังกล่าวนัน้ มาใช้ในการประมาณการรายได้ของ PB ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก PB เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรม
(2) ข้อมูลการเติบโตย้อนหลังของ PB สอดคล้องกับประมาณการจาก Euromonitor (3) ข้อมูลอัตราการเติบโตของรายได้
และภาวะอุ ตสาหกรรมที่ค าดการณ์ โดย Euromonitor นัน้ สอดคล้อ งกับประมาณการของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า
เพิม่ เติมเป็ น
1) สมมติฐานด้านรายได้ของ PB
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาอัตราการเติบโตด้านรายได้ข องแต่ละสายธุรกิจทีป่ ระมาณการโดยบริษทั ฯ ทีร่ อ้ ย
ละ 5 ต่อปี เปรียบเทียบกับประมาณการเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมขนมปั ง (แยกตามประเภทขนมปั ง) ในปี 2561 –
2565 จัดทาโดย Euromonitor พบว่าประมาณการเติบโตดังกล่าวไม่มคี วามแตกต่ างอย่า งมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงกาหนดอัตราการเติบโตของธุรกิจค้าส่ง แยกตามประเภทขนมปั งให้สะท้อนกับประมาณการของ
อุตสาหกรรม ดังนี้
ธุรกิจหลักของ PB เป็ นการผลิตและจาหน่ ายขนมปั งและเบเกอรีอ่ ่นื ๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดงั นี้ 1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้
ส่ง (Wholesale) 2. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟ้ ูด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร (Fast food & Catering) 4.
ธุรกิจส่งออก (Export)
ตารางที่ 5-8: สมมติ ฐานเกี่ยวกับรายได้ของ PB
สมมติ ฐาน
1. ธุรกิจค้าส่ง
ขนมปั งชนิดแผ่น

ขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์
และขนมปั งสาหรับ
ฮอตดอก
ขนมปั งพร้อมทาน
เค้กพร้อมทาน

กาหนดให้ยอดขายขนมปั งชนิดแผ่นเติบโตร้อยละ 5.60 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโต
ตามการเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมขนมปั ง ในปี 2561-2565 (ทีม่ า : Euromonitor) โดยอัตราการเติบโตในปี 2555
2556-2560 อยู่ในช่วงร้อยละ -1.5 - ร้อยละ 13.9 โดยมีค่าเฉลีย่ 5 ปี ยอ้ นหลังของบริษทั ฯ เติบโตร้อยละ 6.71 (คิดเฉลีย่ ทัง้
5 ปี ไม่มกี ารตัดปี ใดออก เนื่องจากเป็ นการดาเนินธุรกิจปกติทค่ี รอบคลุมทัง้ ช่วงทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงและอัตราการเติบโต
ติด ลบ เช่ น ในช่ ว งปี 2557 บริษัท มีอตั ราการเติบ โตสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ย ขณะที่ใ นช่ ว งปลายปี 2559 ถึง ช่ ว งปี 2560 มี
เหตุการณ์สาคัญทีท่ าให้การสื่อสารโฆษณา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคเป็ นไปอย่างจากัด ส่งผลให้
การเติบโตติดลบ) แนวโน้มการเติบโตในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมามีอตั ราการเติบโตทีล่ ดลง ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่
จะไม่ใช้ค่าเฉลีย่ ของบริษทั ฯ เนื่องจากไม่แสดงถึงการเติบโตในอนาคตทีเ่ หมาะสม
กาหนดให้ยอดขายขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอกไม่มกี ารเติบโต สืบเนื่องจากในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
อัตราการเติบโตของยอดขายขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ประกอบ
กับยอดขายขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์คดิ เป็ นสัดส่วนน้อย (สัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้ทงั ้ หมด) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อื่น
กาหนดให้ยอดขายขนมปั งพร้อมทาน เติบโตร้อยละ 6.1 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโต
ตามการเติบโตเชิงมูลค่าของขนมปั งพร้อมทาน (Packaged pastries) ในปี 2561-2565 (ทีม่ า : Euromonitor)
กาหนดให้ยอดขายเค้กพร้อมทาน เติบโตร้อยละ 6.2 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโตตาม
การเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมขนมเค้ก ในปี 2551-2565 (ที่มา : Euromonitor) โดยค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังของ
บริษทั ฯ เติบโตคิดเป็ นร้อยละ 10.36 โดยมีอตั ราการเติบโตทีส่ ูงในช่วงทีม่ กี ารนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาด และอัตราการ
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เบเกอรีอ่ ่นื ๆ
2. ธุรกิจค้าปลีก
3. ฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร
4. ธุรกิจส่งออก

รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ

รายได้อ่นื ๆ

ครัง้ ที่ 3

สมมติ ฐาน
เติบโตจะลดลงตามลาดับ (บางช่วงมีอตั ราติดลบ) แนวโน้ มการเติบโตในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมาด้วยอัตราเติบโตที่ลดลง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกทีจ่ ะไม่ใช้ค่าเฉลีย่ ของบริษทั ฯ เนื่องจากไม่แสดงถึงการเติบโตในอนาคตทีเ่ หมาะสม
กาหนดให้ยอดขายเบเกอรีอ่ ่นื ๆ เติบโตร้อยละ 4.0 ต่อปี ตัง้ แต่ 2561 – 2565 สอดคล้องกับประมาณการการเติบโตตาม
การเติบโตเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมเบเกอรีห่ วาน (Confectionary) ในปี 2561-2565 (ทีม่ า : Euromonitor)
ร้านค้าปลีกของบริษทั ประกอบด้วย เดลิย่า มาดาม มาร์โก้ และกู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ กาหนดให้อตั ราการเติบโตเป็ นร้อย
ละ 0 เนื่องจากทีผ่ า่ นมามีอตั รายอดขายหดตัวลง และเป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั จะให้ความสาคัญลดลงในอนาคต
กาหนดให้จานวนสาขาของลูกค้า เติบโตร้อยละ 6.0 ต่อปี และยอดขายต่อสาขาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.0 ตามอัตราเงินเฟ้ อ
กาหนดให้ยอดขายของธุรกิจส่งออกไม่มกี ารเติบโต สืบเนื่องจากในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่านมาอัตราการเติบโตของยอดขายธุรกิจ
ส่งออกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ประกอบกับยอดขายจากธุรกิจส่งออกคิดเป็ นสัดส่ วนทีน่ ้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อื่น
อ้างอิงตามสัดส่วนดอกเบีย้ รับต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน และเงินลงทุน
ระยะยาว เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.0 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้า
ประกัน และเงินลงทุนระยะยาว
อ้างอิงตามสัดส่วนรายได้อ่นื ๆ ต่อยอดขายเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี ซึง่ เท่ากับร้อยละ 0.4 ของยอดขาย

ตารางที่ 5-8.1: สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิ จ
ประเภทของธุรกิ จ
1. ธุรกิจค้าส่ง
ขนมปั งชนิดแผ่น
ขนมปั งสาหรับเบอร์เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอก
ขนมปั งพร้อมทาน
เค้กพร้อมทาน
เบเกอรีอ่ ่นื ๆ
2. ธุรกิจค้าปลีก
3. ฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร
4. ธุรกิจส่งออก

สัดส่วนรายได้ สิ้ นสุดปี 2560
41.0%
0.7%
33.0%
12.7%
3.6%
2.0%
6.7%
0.2%

Euromonitor เป็ นองค์กรทีใ่ ห้บริการการวิจยั ตลาด รวมถึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล สินค้าและผลิตภัณฑ์
จากทัวทุ
่ กมุมโลก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกใช้รายงานจาก Euromonitor ปี 2017 - 2018 เนื่องจาก (1) มี
ข้อมูลการคาดการณ์อุตสาหกรรม ขนมปั งและเบเกอรี่ ทีม่ กี ารจัดประเภทอย่างละเอียดตามประเภทของขนมปั ง ซึง่ สามารถ
น าประมาณข้อ มูล ดัง กล่ า วนัน้ มาใช้ในการประมาณการรายได้ของ PB ได้อ ย่ า งเหมาะสม เนื่ อ งจาก PB เป็ น ผู้น าใน
อุตสาหกรรม (2) ข้อมูลภาพรวมการเติบโตย้อนหลังของ PB สอดคล้องใกล้เคียงกับประมาณการจาก Euromonitor ทัง้ นี้
การเลือกใช้สมมติฐานได้พจิ ารณาตามความเหมาะสมโดยแยกแต่ละรายการผลิตภัณฑ์ (3) ข้อมูลอัตราการเติบโตของ
รายได้ และภาวะอุตสาหกรรมทีค่ าดการณ์โดย Euromonitor นัน้ สอดคล้องกับประมาณการของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า
3. หน้ า 21 เพิ่ มเติ มส่วนที่ 5.2.5 วิ ธีรวมส่วนของกิ จการ (Sum-of-the-Parts Approach)
จากเดิม
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการทาง
การเงินทีม่ ตี ่อราคาหุน้ ทีป่ ระเมินได้ขา้ งต้น โดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ
ได้แก่
• อัต ราการเติบ โตของกระแสเงิน สดของบริษัท ฯ ภายหลัง ระยะเวลาประมาณการ ( Terminal Growth Rate)
เปลีย่ นแปลง ± ร้อยละ 0.1
• อัตราคิดลด (Discount Rate) เปลีย่ นแปลง ± ร้อยละ 0.1
หน้า 8
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โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ภายหลังระยะเวลาประมาณการ
และอัตราคิดลดเป็ นสองตัวแปรทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ทีป่ ระเมินได้อย่างมีนยั สาคัญ จึงได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ รวมถึงอัตราคิดลด
ในการค านวณความอ่ อ นไหวของราคาหุ้น จากปั จ จัย อัต ราคิด ลด ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระได้ก าหนดการ
เปลีย่ นแปลงระดับร้อยละ 0.1 เนื่องจาก (1) จากสูตรการคานวณอัตราคิดลด ต้องใช้ตน้ ทุนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) และต้นทุน
ส่วนของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (KD) ในการคานวณ โดยที่ PB มีโครงสร้างเงินทุนเป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนใหญ่ ใน
ขณะเดียวกัน การคานวณต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) นัน้ ขึน้ อยู่กบั 3 ปั จจัย อันได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่ไม่มคี วามเสีย่ ง (RF), อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (RM) และ Beta กล่าวคือ RF เป็ นอัตราผลตอบแทนที่องิ
พันธบัตรรัฐบาล และในระยะสัน้ การเปลี่ยนที่จะเกิดมีเพียงเล็กน้ อย RM เป็ นค่าเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลังของตลาด
หลักทรัพย์หลังจานวน10 ปี ซึง่ ได้สะท้อนผลตอบแทนเฉลีย่ ในระยะยาวแล้ว และการเปลีย่ นแปลงในระยะยาวนัน้ มีไม่มาก
รวมถึง Beta ของ PB ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงต่าดังเห็นได้จากการเคลื่อนไหวราคาหุน้ ของ PB ในอดีต ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลง
ของอัตราคิดลดร้อยละ 0.1 จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับปั จจัยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของอัตราคิดลดดังกล่าว ทีแ่ ต่ละปั จจัยมี
การเปลี่ยนแปลงน้อย (2) การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยของอัตราคิดลด สามารถกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ดัง นัน้ หากใช้ก ารเปลี่ย นแปลงที่ม ากเกิน ไป อาจท าให้ช่ ว งราคาหุ้น กว้า งจนเกิน ไป และไม่ แ สดงถึง ช่ ว งราคาหุ้น ที่
สมเหตุสมผล นอกจากนัน้ การเปลีย่ นแปลงร้อยละ 0.1 จากกรณีฐานทีร่ อ้ ยละ 7.70 สามารถแสดงช่วงของราคาหุน้ ได้อย่าง
เหมาะสม
ในอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ภายหลังระยะเวลาประมาณการ PB ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่
มีการแข่งขันกันสูง และมีการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ดังจะเห็นได้จากการประมาณการการเติบโตภายหลังระยะเวลา
ประมาณการ ทีร่ อ้ ยละ 1 ทาให้การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทีร่ ะดับ 0.1% สามารถสะท้อนให้เห็นความอ่อนไหวของราคา
หุน้ ทีส่ มเหตุสมผล
เพิม่ เติมเป็ น
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการทาง
การเงินทีม่ ตี ่อราคาหุน้ ทีป่ ระเมินได้ขา้ งต้น โดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ
ได้แก่
• อัต ราการเติบ โตของกระแสเงิน สดของบริษัท ฯ ภายหลัง ระยะเวลาประมาณการ ( Terminal Growth Rate)
เปลีย่ นแปลง ± ร้อยละ 0.1 เนื่องจาก การเติบโตของกระแสเงินสดของบริษทั ฯ นอกจากจะส่งผลต่อการประเมิน
มูลค่าหุน้ อย่างมากแล้ว ยังเป็ นสมมติฐานทีจ่ บั ต้องยากและขึน้ กับวิจารณญาณรวมถึงความพึงพอใจของนักลงทุน
แต่ละคน กล่าวคือ หากนักลงทุนพิจารณาว่า บริษทั ฯ สามารถเติบโตต่อไปภายหลังระยะเวลาประมาณการด้วย
อัตราทีแ่ ตกต่างจากทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์และให้เหตุผล นักลงทุนสามารถปรับค่าดังกล่าวได้ ซึง่
จะทาให้ราคาหุน้ เปลีย่ นแปลงไป
• อัตราคิดลด (Discount Rate) เปลีย่ นแปลง ± ร้อยละ 0.1 เนื่องจาก อัตราคิดลด นอกจากจะส่งผลต่อการประเมิน
มูลค่าหุน้ อย่างมากแล้ว ยัง เป็ นค่าทีผ่ นั แปรตามสภาวะตลาดการเงิน ซึง่ ขึน้ กับต้นทุนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) และ
ต้นทุนส่วนของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (KD) หากนักลงทุนพิจารณาว่า บริษทั ฯ มีอตั ราคิดลด หรือต้นทุนเงินทุน
ทีแ่ ตกต่างจากทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์และให้เหตุผล นักลงทุนสามารถปรับค่าดังกล่าว ซึง่ จะทาให้
ราคาหุน้ เปลีย่ นแปลงไป
โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ภายหลังระยะเวลาประมาณการ
และอัตราคิดลดเป็ นสองตัวแปรทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ทีป่ ระเมินได้อย่างมีนยั สาคัญ จึงได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ รวมถึงอัตราคิดลด
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ในการค านวณความอ่ อ นไหวของราคาหุ้น จากปั จ จัย อัต ราคิด ลด ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระได้ก าหนดการ
เปลีย่ นแปลงระดับร้อยละ 0.1 เนื่องจาก (1) จากสูตรการคานวณอัตราคิดลด ต้องใช้ตน้ ทุนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) และต้นทุน
ส่วนของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (KD) ในการคานวณ โดยที่ PB มีโครงสร้างเงินทุนเป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนใหญ่ ใน
ขณะเดียวกัน การคานวณต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) นัน้ ขึน้ อยู่กบั 3 ปั จจัย อันได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่ไม่มคี วามเสีย่ ง (RF), อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (RM) และ Beta กล่าวคือ RF เป็ นอัตราผลตอบแทนที่องิ
พันธบัตรรัฐบาล และในระยะสัน้ การเปลี่ยนที่จะเกิดมีเพียงเล็กน้ อย RM เป็ นค่าเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลังของตลาด
หลักทรัพย์หลังจานวน10 ปี ซึง่ ได้สะท้อนผลตอบแทนเฉลีย่ ในระยะยาวแล้ว และการเปลีย่ นแปลงในระยะยาวนัน้ มีไม่มาก
รวมถึง Beta ของ PB ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงต่าดังเห็นได้จากการเคลื่อนไหวราคาหุน้ ของ PB ในอดีต ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลง
ของอัตราคิดลดร้อยละ 0.1 จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับปั จจัยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของอัตราคิดลดดังกล่าว ทีแ่ ต่ละปั จจัยมี
การเปลี่ยนแปลงน้อย (2) การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยของอัตราคิดลด สามารถกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ดัง นัน้ หากใช้ก ารเปลี่ย นแปลงที่ม ากเกิน ไป อาจท าให้ช่ ว งราคาหุ้น กว้า งจนเกิน ไป และไม่ แ สดงถึง ช่ ว งราคาหุ้น ที่
สมเหตุสมผล นอกจากนัน้ การเปลีย่ นแปลงร้อยละ 0.1 จากกรณีฐานทีร่ อ้ ยละ 7.70 สามารถแสดงช่วงของราคาหุน้ ได้อย่าง
เหมาะสม
ในอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ภายหลังระยะเวลาประมาณการ PB ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่
มีการแข่งขันกันสูง และมีการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ดังจะเห็นได้จากการประมาณการการเติบโตภายหลังระยะเวลา
ประมาณการ ทีร่ อ้ ยละ 1 ทาให้การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทีร่ ะดับ 0.1% สามารถสะท้อนให้เห็นความอ่อนไหวของราคา
หุน้ ทีส่ มเหตุสมผล
4. หน้ า 24 เพิ่มเติ มส่วนที่ 6.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดอานาจในการถ่วงดุลในการบริหารบริษทั ฯ
จากเดิม
ปั จจุบนั TFMAMA ถือหุน้ สามัญใน PB จานวนทัง้ สิน้ 211,062,800 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 46.90 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ขณะที่ SPI ถือหุน้ สามัญใน PB จานวนทัง้ สิน้ 97,127,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.58
ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ TFMAMA ในฐานะ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนใน PB เพิม่ เติมเพื่อให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของตนในบริษทั ฯ ให้เกินกว่าร้อยละ
50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดย ณ วันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั ฯ ถือ
หุน้ รวมทัง้ สิน้ จานวน 238,937,200 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 53.10 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม SPI ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของบริษทั ฯ ได้แสดงเจตนายืนยันว่าไม่ประสงค์ทจ่ี ะขายและตกลงทีจ่ ะไม่
ขายหุน้ สามัญทีถ่ อื อยู่จานวน 90,450,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ จึงทาให้ TFMAMA ต้องทาคาเสนอซือ้ จากผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั ฯ เมื่อหักจานวนที่ SPI ตกลงทีจ่ ะไม่เสนอ
ขาย จะมีจานวนทัง้ หมดไม่เกิน 148,487,200 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ
ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ TFMAMA ซึง่ เป็ นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีสดั ส่วนใน
การถือหุน้ ใน PB เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายทัง้ หมดของบริษทั ฯ และ PB จะมีสถานะเป็ นบริษทั
ย่อยของ TFMAMA อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าปั จจุบนั PB จะถือเป็ นบริษทั ย่อยของ TFMAMA จากสิทธิและส่วนได้สว่ นเสียใน
ผลตอบแทนของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าไปลงทุนและอานาจในการสังการ
่ ทัง้ นี้หากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดตอบรับคาเสนอซือ้ (ยกเว้นในส่วน
ของ SPIซึง่ แสดงเจตนาไม่ขาย) จะทาให้ TFMAMA ถือหุน้ ใน PB จานวนทัง้ สิน้ 359,550,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.90
ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด การถือหุน้ รวมกันของ TFMAMA และ SPI จะเท่ากับร้อยละ 100 และสามารถ
ควบคุมบริษทั ฯ ได้อย่างสมบูรณ์
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ครัง้ ที่ 3

เพิม่ เติมเป็ น
ปั จจุบนั TFMAMA ถือหุน้ สามัญใน PB จานวนทัง้ สิน้ 211,062,800 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 46.90 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ขณะที่ SPI ถือหุน้ สามัญใน PB จานวนทัง้ สิน้ 97,127,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.58
ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ TFMAMA ในฐานะ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนใน PB เพิม่ เติมเพื่อให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของตนในบริษทั ฯ ให้เกินกว่าร้อยละ
50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดย ณ วันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั ฯ ถือ
หุน้ รวมทัง้ สิน้ จานวน 238,937,200 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 53.10 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม SPI ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของบริษทั ฯ ได้แสดงเจตนายืนยันว่าไม่ประสงค์ทจ่ี ะขายและตกลงทีจ่ ะไม่
ขายหุน้ สามัญทีถ่ อื อยู่จานวน 90,450,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ จึงทาให้ TFMAMA ต้องทาคาเสนอซือ้ จากผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั ฯ เมื่อหักจานวนที่ SPI ตกลงทีจ่ ะไม่เสนอ
ขาย จะมีจานวนทัง้ หมดไม่เกิน 148,487,200 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ
ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ TFMAMA ซึง่ เป็ นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีสดั ส่วนใน
การถือหุน้ ใน PB เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายทัง้ หมดของบริษทั ฯ และ PB จะมีสถานะเป็ นบริษทั
ย่อยของ TFMAMA อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าปั จจุบนั PB จะถือเป็ นบริษทั ย่อยของ TFMAMA จากสิทธิและส่วนได้สว่ นเสียใน
ผลตอบแทนของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าไปลงทุนและอานาจในการสังการ
่ ทัง้ นี้หากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดตอบรับคาเสนอซือ้ (ยกเว้นในส่วน
ของ SPIซึง่ แสดงเจตนาไม่ขาย) จะทาให้ TFMAMA ถือหุน้ ใน PB จานวนทัง้ สิน้ 359,550,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.90
ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ SPI และ TFMAMA มีรายชื่อกรรมการบริษทั ร่วมกันถึง 4 ท่าน จาก
คณะกรรมการของ TFMAMA ทัง้ หมด 15 ท่าน นอกจากนัน้ SPI และ กรรมการบริษทั บางท่านของ SPI เอง ได้ถอื หุน้ ใน
TFMAMA ซึง่ รวมกันแล้วเป็ นจานวนทีม่ นี ยั สาคัญ ดังนัน้ หากนับรวมการถือหุน้ รวมกันของ TFMAMA และ SPI ซึง่ จะ
เท่ากับร้อยละ 100 และทาให้มคี วามเป็ นไปได้ทจ่ี ะสามารถควบคุมบริษทั ฯ ได้อย่างสมบูรณ์

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่า ได้พจิ ารณาให้ความเห็นทางการเงินด้วยความรอบคอบ มีการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
ขอแสดงความนับถือ
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