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เรียน  ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนีย่นอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) 

  

 ข้ำพเจ้ำ บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) มีควำมประสงค์จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท 

ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิง่ทอ จ ำกัด (มหำชน) (“UT” หรือ “กิจกำร”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ (“ค ำเสนอซื้อ”) 

 

ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

1.  วันที่ย่ืนค ำเสนอซ้ือ 

 วันท่ี 27 ธันวำคม 2564 

 

2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

  บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) 

 

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อและตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์ 

 บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด (“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซ้ือ”) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) (“ตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์”) 

 

4. วัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) หรือ UT หรือ กิจกำร ในฐำนะบริษัทย่อยของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ โดย ณ วันท่ี 

9 มีนำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือหุ้นสำมัญของกิจกำร จ ำนวน 15,580,540 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร จ ำนวน 

14,348,660 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 29,929,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วท้ังหมดของกิจกำร  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำร เมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2563  ได้พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจสิ่งทอ

ของกิจกำร ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ กิจกำรมีผลกำรด ำเนินงำนในส่วน

ของธุรกิจสิ่งทอขำดทุนมำโดยตลอด ถึงแม้ว่ำฝ่ำยจัดกำรของกิจกำรจะได้พยำยำมแก้ไขสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแล้วก็ตำม สำเหตุหลัก

มำจำกสภำพกำรแข่งขันของธุรกิจสิ่งทอที่มีควำมรุนแรงและมุ่งเน้นด้ำนรำคำเป็นหลัก ท ำให้ กิจกำรเกิดควำมเสียเปรียบในกำร

แข่งขันเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งในต่ำงประเทศท่ีมีต้นทุนด้ำนค่ำแรงท่ีต ่ำกว่ำ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปำกีสถำน เวียดนำม เป็น

ต้น นอกจำกน้ี ลูกค้ำหลักของกิจกำรซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปได้รับผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจถดถอย กิจกำรจึงได้รับค ำสั่งซื้อลดลง

มำโดยตลอด ประกอบกับเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตมีอำยุกำรใช้งำนนำน ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งในปี 
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2563 เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับประเทศไทยและประเทศต่ำงๆทั่ว

โลก ท ำให้ค ำสั่งซื้อของลูกค้ำลดลงอย่ำงมำก และคำดว่ำสถำนกำรณ์จะยังคงไม่ดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงปี 2564 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำรจึงพิจำรณำว่ำหำกยังคงด ำเนินธุรกิจสิ่งทอต่อไปในอนำคต อำจมีควำมเสี่ยงสูงท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นได้ จึงได้มีมติยุติกำรประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ำยและทอผ้ำ) ซึ่งในปัจจุบันกิจกำรอยู่ระหว่ำงสรรหำธุรกิจ
ใหม่ ยังไม่มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น เมื่อไม่มีรำยได้จำกธุรกิจสิ่งทอแล้ว และยังไม่มีธุรกิจหลักที่จะด ำเนินกำรต่อไปได้
อย่ำงต่อเนื่อง อำจเป็นเหตุให้หุ้นสำมัญของ UT เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
 ดังนั้น บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) หรือ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร จึงมีควำมประสงค์ที่จะเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นของ UT ได้พิจำรณำขำยหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะเข้ำท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจกำรเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
 โดยหลังจำกท่ีได้เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำรแล้ว ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับสภำพทรัพย์สิน ควำม
พร้อม และควำมสำมำรถของกิจกำรในอนำคตต่อไป 
 

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซ้ือ 

 ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซื้อ กิจกำรมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ โดยกิจกำร มีหุ้นสำมัญที่ออกและ

ช ำระแล้วทั้งหมด 45,000,000 หุ้น (สี่สิบห้ำล้ำนหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้ำล้ำนหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 

มีนำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือหุ้นสำมัญของกิจกำร จ ำนวน 15,580,540 หุ้น (สิบห้ำล้ำนห้ำแสนแปดหมื่นห้ำร้อยสี่สิบหุ้น) และ

หุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร จ ำนวน 14 ,348,660 หุ้น (สิบสี่ล้ำนสำมแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบหุ้น) รวมจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 

29,929,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.88 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49.88 

ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ดังนั้น ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะท ำค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของกิจกำร

ที่มิได้ถือครองโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อ คือ หุ้นสำมัญของกิจกำร จ ำนวน 29,419,460 หุ้น (ยี่สิบเก้ำล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยหก

สิบหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร จ ำนวน 651,340 หุ้น (หกแสนห้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยสี่สิบหุ้น) รวมจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 

30,070,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.12 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 50.12

ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจกำร  

 อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 บริษัทในกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ จ ำนวน 15 บริษัท ซึ่งได้แก ่

1. บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 

2. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด 

3. บริษัท โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกัด 

4. บริษัท ยูเนี่ยนยำร์นสปินน่ิง จ ำกัด 

5. บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 

6. บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จ ำกัด 

7. บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ ำกัด 

8. บริษัท ยูเนี่ยนผลิตภัณฑ์ด้ำยหลอด จ ำกัด 

9. บริษัท ด ำรงรักษ์ จ ำกัด 
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10. บริษัท ดินเวสท์ จ ำกัด 

11. บริษัท เอเวอร์เกรซ จ ำกัด 

12. บริษัท พีสเวล จ ำกัด 

13. บริษัท ซิปวีนัส จ ำกัด 

14. บริษัท วีนัสกำรค้ำ จ ำกัด 

15. บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ ำกัด 

 โดยทั้ง 15 บริษัท ได้ลงนำมในหนังสือแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่ขำยหุ้นสำมัญของกิจกำร จำกกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจกำรเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (“หนังสือ
แสดงเจตนำรมณ์”) ที่บริษัทในกลุ่มทั้ง 15 บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจ ำนวน 14,150,500 หุ้น (สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่นห้ำร้อยหุ้น) คิด
เป็นร้อยละ 23.58 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 23.58 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของกิจกำร (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของหนังสือแสดงเจตนำรมณต์ำมที่ปรำกฎในเอกสำรแนบ 6) ดังนั้น จ ำนวนหุ้น
สำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรที่เหลือทั้งหมด (ไม่รวมหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรที่ถือโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อ จ ำนวน 
15,580,540 หุ้น และ 14,348,660 หุ้น ตำมล ำดับ และหุ้นสำมัญที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มข้ำงต้น จ ำนวน 14,150,500 หุ้น) ส ำหรับ
กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เท่ำกับ 15,268,960 หุ้น  (สิบห้ำล้ำนสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้ำร้อยหกสิบหุ้น)  และ 
651,340 หุ้น (หกแสนห้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยสี่สิบหุ้น) ตำมล ำดับ รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,920,300 หุ้น (สิบห้ำล้ำนเก้ำแสน
สองหมื่นสำมร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 26.53 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 
26.53 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจกำร  
 
6. รำคำเสนอซ้ือ 

 รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญเท่ำกับ 38.35 บำทต่อหุ้น และรำคำเสนอซื้อหุ้นบุริมสิทธิเท่ำกับ 48.15 บำทต่อหุ้น (“รำคำเสนอซื้อ”) 

นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับค ำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ในอัตรำร้อยละ 

0.25 ของรำคำเสนอซื้อ และภำษีมูลค่ำเพิ่มในอัตรำร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น ดังนั้น รำคำหุ้นสำมัญสุทธิ

ที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับเท่ำกับหุ้นละ 38.247414 บำท และรำคำหุ้นบุริมสิทธิสุทธิที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับเท่ำกับหุ้นละ 

48.021199 บำท (“รำคำสุทธิ”) 

 

ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับกำรช ำระค่ำหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบำท และมีทศนิยม 2 ต ำแหน่งเป็นหน่วยสตำงค์ ส ำหรับกำรคิด

ทศนิยม 2 ต ำแหน่งในหน่วยสตำงค์ ถ้ำเศษมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.005 บำท จะท ำกำรปัดเศษขึ้น แต่ถ้ำเศษน้อยกว่ำ 0.005 บำท 

จะท ำกำรปัดเศษทิ้ง ซึ่งรำคำเสนอซื้อดังกล่ำว 

 (     ) เป็นรำคำเสนอซื้อสุดท้ำยท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 

 (         )  ไม่ใช่รำคำเสนอซื้อสุดท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเสนอซื้อได้ 

 

 ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร เว้นแต่จะเข้ำข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภำยใต้ข้อตกลงตำมอนุสัญญำภำษีซ้อนท่ีใช้บังคับในแต่

ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทย และมิได้มีถิ่น
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ฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งอนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญำ ตำม

อนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้

แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ กล่ำวคือผลต่ำง

ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อ และต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในกำรรับซื้อ

หลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 1.3 ส ำหรับหุ้นสำมัญ และตำมเอกสำรแนบ 2.3 ส ำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำก

หลักทรัพย์อ้ำงอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอำร์”) 

 

 ทั้งนี้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่ำวมำพร้อมแบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ท่ีน ำมำเสนอขำย ตัวแทน

ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะท ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยจำกรำคำเสนอซื้อคูณด้วยจ ำนวนหลักทรัพย์ของ

กิจกำรหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยท้ังหมด 

หมำยเหตุ : ผู้แสดงเจตนำขำยท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำท่ีหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 3.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำร

เสนอขำยหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ให้แก่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ 

 

7. ระยะเวลำรับซ้ือ 

 ระยะเวลำรับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันท ำกำร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม 2564 ถึงวันท่ี 3 มีนำคม 2565 (“ระยะเวลำรับซื้อ”) ของทุก

วันท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวเป็น 

 (     ) ระยะเวลำรับซื้อสุดท้ำยท่ีจะไม่ขยำยเวลำรับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตำมข้อ 8) 

 (         ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื้อสุดท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื้อได้ 

 

8. เง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซื้อ 

 (         ) ไม่มีเงื่อนไข 

 (     ) มีเง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซื้อ ดังนี้ 

(     ) ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจลดรำคำเสนอซื้อหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อ หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่อ

ฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื้อ 

(     ) ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นหำกมี

บุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื้อ 

 

9. เง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือ 

 ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจยกเลิกค ำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึ้นภำยหลังจำกผู้ท ำค ำเสนอซื้อยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.และยังไม่ได้พ้น

ระยะเวลำรับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำร โดยที่



ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 247-4 

9 
 

เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรือกำรกระท ำที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อต้อง

รับผิดชอบ หรือ 

 9.2 มีเหตุกำรณ์อื ่นใดที่ท ำให้กำรขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ฯ ระงับไป 

 

10. ระยะเวลำรับซ้ือที่ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

  ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถใช้สิทธิยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนในกำรรับซื้อ

หลักทรัพย์ ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวำคม 2564 ถึงวันท่ี 26 มกรำคม 2565 ทุกวันท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลำ 

9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันท ำกำร โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรยกเลิกกำรแสดง เจตนำขำย

หลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3.1   ทั้งนี้ หำกมีประกำศวันหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซื้อดังกล่ำว ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะ

ขยำยเวลำรับซื้อเพื่อให้ระยะเวลำรับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่น้อยกว่ำ 20 วันท ำกำร เพื่อให้

เป็นไปตำมประกำศท่ี ทจ. 12/2554 

 

11. กำรจัดสรรกำรรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพำะกรณี กำรเสนอซื้อหุ้น

บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ.12/2554 

 - ไม่ใช้บังคับกับกรณีนี้ – 

 

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

 ส ำหรับเงินทุนที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อต้องใช้ในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งไม่นับรวมหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ

ของกิจกำรที่ถือโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อและบริษัทในกลุ่ม จ ำนวน 15 บริษัท ที่ได้เข้ำท ำหนังสือแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่ขำยซึ่งหุ้น

สำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรในกำรท ำค ำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดในกำรเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 

15,268,960 หุ้น เท่ำกับ 585,564,616 บำท (ห้ำร้อยแปดสิบห้ำล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบำท) และหุ้นบุริมสิทธิ

จ ำนวน 651,340 หุ้น เท่ำกับ 31,362,021 บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนสำมแสนหกหมืน่สองพันยี่สิบเอ็ดบำท) รวมเป็นเงินท่ีผู้ท ำค ำเสนอ

ซื้อต้องใช้ส ำหรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จ ำนวน 616,926,637 บำท (หกร้อยสิบหกล้ำนเก้ำแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสำมสิบเจ็ด

บำท) โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินทุนหมุนเวียนของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ รำยละเอียดตำมหนังสือรับรองแหล่งเงินทุน

ในกำรท ำค ำเสนอซื้อ (เอกสำรแนบ 7) ซึ่งครอบคลุมเงินทุนท่ีจะต้องใช้ทั้งสิ้นจ ำนวน 616,926,637 บำท  

 ทั้งนี้ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด ในฐำนะผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อได้พิจำรณำข้อมูลแหลง่เงินทุนของผู้ท ำค ำเสนอซื้อแล้ว 

มีควำมเห็นว่ำผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซื้อในครั้งนี้ 

 

13. ตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์ 

 ช่ือ   บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 ที่อยู่   อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 ช้ัน 3 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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 ติดต่อ คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง และคุณจรัญ สุขสกล 

 โทรศัพท ์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226 

 โทรสำร  0-2263-2805 

 

14. วันช ำระรำคำ 

 ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับช ำระรำคำค่ำหุ้นสุทธิของ UT ในวันท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำรับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรง

กับวันที่ 7 มีนำคม 2565 โดยแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และกำร

ด ำเนินกำรโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 

รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  ช่ือ : บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) 

  ที่อยู่ : 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร  

  หมำยเลขโทรศัพท์ :  0-2311-5111-9 

  หมำยเลขโทรสำร : 0-2311-6867 

  เลขท่ีนิติบุคคล : 0107537000971 

 1.2  ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ 

  1.2.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

 บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งกำร

ด ำเนินธุรกิจ เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจสิ่งทอ (2) ธุรกิจพลำสติก ยำง และโลหะ (3) ธุรกิจกำรค้ำ (4) ธุรกิจพลังงำน (5) 

ธุรกิจโรงแรม (6) ธุรกิจโรงพยำบำล และ (7) ธุรกิจกำรลงทุนและอื่นๆ 

โดยมีรำยละเอียดในแต่ละธุรกิจดังน้ี 

• ธุรกิจสิ่งทอ บริษัทในกลุ่มด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำสิ่งทอ 3 ประเภท 1.อุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ซิป 

ด้ำย ยำงยืด 2. ผ้ำทอ กระบวนกำรผลิตเริ่มจำกกระบวนกำรปั่นด้ำย และต่อด้วยกระบวนกำรทอผ้ำ ได้แก่ ผ้ำ

ฝ้ำย 100% ผ้ำฝ้ำยผสมโพลีเอสเตอร์และ/หรือใยสังเครำะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพำะส ำหรับน ำไปผลิตชุด

ท ำงำน และผ้ำที ่ใช้ในอุตสำหกรรมอื ่นๆ 3. ชุดใส่ปฏิบัติงำนในห้องที ่มีควำมสะอำดสูง ( Cleanroom 

Garments) 

• ธุรกิจพลำสติก ยำง และโลหะ  บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลำสติก ยำง และโลหะ ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย

สินค้ำแยกออกเป็น 4 กลุ่มสินค้ำ 1. ผลิตภัณฑ์พลำสติก ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์พลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมด้วย

กรรมวิธีกำรฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญ ได้แก่ ช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ และช้ินส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน รวมทั้งออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลำสติก กำรบริกำร

พ่นสีและ Silk Screen 2.ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง บริษัทมีอุตสำหกรรมยำงครบวงจร ตั้งแต่ท ำสวนยำง เพื่อน ำ

น ้ำยำงมำผลิตเป็นยำงแท่งและยำงแผ่นรมควัน น ำยำงแท่งมำผลิตเป็นเส้นยำงยืด แถบยำงยืด ยำงยืดทอ และ

ยำงยืดถัก โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตผลติภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมเสื้อผำ้

และสิ่งทอ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์เพื่อ กำรออกก ำลังกำยและกำยภำพบ ำบัด อุตสำหกรรมผ้ำอ้อม

ส ำเร็จรูปเด็กและผูใ้หญ่ หรือน ำไปใช้งำนทำงด้ำนอื่นๆ ตำมประเภทธุรกิจของลูกค้ำ 3. ผลิตภัณฑ์เทปกำวต่ำงๆ 

โดยน ำยำงแท่งและยำงแผ่นรมควันมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต น ้ำกำวคุณภำพสูงส ำหรับเทปกำว เช่น เทป

กระดำษ เทปใส กระดำษกำว และเทปพิมพ์ เพื่อใช้กับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในส ำ นักงำน      
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4. ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม ประกอบด้วย กระติกน ้ำและปิ่นโตสูญญำกำศ ท่อเหล็กไร้สนิม และเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน 

• ธุรกิจกำรค้ำ  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำ

ตั้งแต่ปี 2525 เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจด้ำน Information Technology (IT) ล ำดับต้นๆของประเทศไทย 

ปัจจุบันมีสินค้ำ และบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ครอบคลุมและหลำกหลำย ส ำหรับ

ธุรกิจขนำดตั้งแต่ Small Office Home Office (SOHO) ถึงองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ (Large Enterprise) ทั้ง

ในส่วนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภำค และขยำยธุรกิจครอบคลุมไปสูป่ระเทศลำวและประเทศเมียนมำร ์

โดยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำท้ัง Hardware และ Software 

• ธุรกิจพลังงำน (ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน) ปัจจุบันบริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน ในประเทศ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนรว่ม ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 

โดยลงทุนร่วมกับวิสำหกิจจ ีนรวม 3 แห่ง ในมณฑล Zhejiang 2 แห่ง คือ Zhejiang Jiashan-Union 

Cogeneration Co., Ltd. และ  Shaoxing Shangyu Hangzhou- Union Cogeneration Co., Ltd. ก  ำ ลั ง

กำรผลิตไฟฟ้ำ 33 เมกะวัตต์ และ 60 เมกะวัตต์ ตำมล ำดับ และในมณฑล Yunnan 1 แห่ง คือ Yunnan 

Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. ซึ่งมีกำรบันทึกด้อยค่ำเงินลงทุนจนครบเท่ำจ ำนวนเงิน

ลงทุนแล้วในปี 2560 

• ธุรกิจโรงแรม  บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ ำกัด เป็นผู้ลงทุนในโรงแรมระดับ 5 ดำว ตั้งอยู่บนชำยหำดใจกลำง

เมืองหัวหิน อำคำรโรงแรมสูง 17 ช้ัน จ ำนวนห้องพัก 296 ห้อง มีบริกำรห้องพักหลำกหลำยแบบ มีจุดเด่น คือ 

ห้องพักทุกห้องสำมำรถชมวิวทะเลอ่ำวไทย มีห้องประชุมสัมมนำและห้องจัดเลี้ยงรวม 5 ห้อง ซึ่งสำมำรถ

รองรับแขกได้ประมำณ 500 คน มีภัตตำคำร ห้องอำหำร และบำร์ รวม 7 ห้อง บริกำรสปำ ฟิตเนส สนำม

เทนนิส สคอวช สระว่ำยน ้ำ และบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 

• ธุรกิจโรงพยำบำล บริษัทลงทุนในธุรกิจโรงพยำบำลและบริกำรด้ำนสุขภำพ 2 โครงกำร คือ 1.บริษัท นวเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (โรงพยำบำลนวเวช) ในเบื้องต้นเปิดให้บริกำรประมำณ 150 เตียง และ

รองรับกำรขยำยได้ถึง 300 เตียง โดยได้เปิดให้บริกำรแล้วในเดือนมีนำคม 2564 และ 2.บริษัท กำรแพทย์

สุขุมวิท 62 จ ำกัด (โรงพยำบำลรวมใจรักษ์) เป็นโรงพยำบำลขนำด 134 เตียง โครงกำรนี้อยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำง คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรภำยในปี 2565 

• ธุรกิจกำรลงทุนและอื่นๆ 

ลักษณะของกำรลงทุน และอื่นๆ บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจโรงงำนผลิตพรมรถยนต์ในประเทศจีน และยังมีกำร

ลงทุนในบริษัทอื่นๆ โดยค ำนึงถึงปัจจัยพื้นฐำนของธุรกิจนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ประกอบกับผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนด้วย  
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1.2.2 โครงสร้ำงกำรลงทุน สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
     

ชื่อบริษัท % กำรลงทุน  ชื่อบริษัท % กำรลงทุน 

  วิธีส่วนได้เสีย    วิธีส่วนได้เสีย 

1.ธุรกิจสิ่งทอ   7. ธุรกิจกำรลงทุนและอื่นๆ  

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread 
Industries Co., Ltd. 

57.57  Saha-Union International Ltd. 99.99 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) 51.42  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 100.00 

บริษัท ยูเนี่ยนกำร์เม้นท์ จ ำกัด 99.99  Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd. 100.00 

บริษัท ยูเนี่ยน ยูนีเวอร์ส จ ำกัด 49.87  Shanghai Dasity Co., Ltd. 100.00 

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ ำกัด 51.00  Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. 29.65 

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ ำกัด 51.99  Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 35.00 

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ ำกัด 24.85  Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., 
Ltd. 

35.00 

บริษัท วีนัสเธร็ด จ ำกัด 24.90  Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co.,Ltd. 21.00 

2. ธุรกิจพลำสติก ยำงและโลหะ   Jiangsu Zhonglian-Union Carpet (Teiling) Co., Ltd. 35.00 

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ ำกัด (มหำชน) 52.73  Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd. 25.00 

บริษัท ยูเนี่ยนพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) 49.69  Saha-Union International Taipei Ltd. 42.30 

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ ำกัด 51.00  บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ ำกัด 99.54 

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จ ำกัด 98.00  บริษัท วีนัสชูส์ จ ำกัด 99.99 

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโ์ปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 99.99  บริษัท ยูเนี่ยนกำรพิมพ ์จ ำกัด 94.74 

บริษัท วิสำหกิจยำงไทย จ ำกัด 50.85  บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ ำกัด 99.79 

บริษัท ยูเนี่ยนนฟิโก ้จ ำกัด 50.00  บริษัท ยูเนี่ยนชูส ์จ ำกัด 98.23 

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ ำกัด 40.30  บริษัท ยูเนี่ยนกำรกอ่สร้ำง จ ำกัด 99.99 

3. ธุรกิจกำรค้ำ   บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 99.99 

บริษัท คอมพิวเตอรย์ูเนี่ยน จ ำกัด 98.49  บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ ำกัด 99.99 

บริษัท คอมพิวเตอรย์ูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จ ำกัด 99.99  บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ ำกัด 77.49 

บริษัท โซลดิฟ จ ำกัด 61.00  บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ำกัด 62.35 

4. ธุรกิจพลังงำน   บริษัท ยูนิอโกร จ ำกัด 44.94 

Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., 
Ltd. 

75.96  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด 36.89 

Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union 
Cogeneration Co., Ltd. 

50.00  บริษัท โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกัด 29.46 

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration 
Co., Ltd. 

50.00  บริษัท ยูเนี่ยนบรหิำรธุรกจิ จ ำกัด 37.54 
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ชื่อบริษัท % กำรลงทุน  ชื่อบริษัท % กำรลงทุน 

  วิธีส่วนได้เสีย    วิธีส่วนได้เสีย 

5. ธุรกิจโรงแรม   บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด ์เซอร์วิส จ ำกัด 24.87 

บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จ ำกัด 96.38  บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 24.90 

6. ธุรกิจโรงพยำบำล   บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเตอร์ไพรซ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 22.32 

บริษัท กำรแพทย ์สุขุมวิท 62 จ ำกัด 41.83  บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล โฮลดิ้งส์ จ ำกดั 29.46 

บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 24.62  บริษัท พีเอสว ีโมลด์ จ ำกัด 25.00 

   บริษัท เทนคำเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จ ำกัด 49.35 

   บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซท โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 40.27 

   บริษัท ยูเนี่ยนหลังสวนเรสซิเดนซ์ จ ำกัด 29.40 

   บริษัท ยูเนี่ยนปทุมวัน จ ำกัด 35.99 

   บริษัท ซิปวีนัส จ ำกัด 31.79 

   บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท ์จ ำกัด 29.46 

   บริษัท ยูเนี่ยนลุมพิน ีจ ำกัด 29.46 

   

  1.2.3 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

   ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว เท่ำกับ 3,000,000,000 บำท (สำมพันล้ำนบำท) และมีรำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

10 อันดับแรก ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2564 ดังนี ้

ชื่อ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้

แล้ว 
ทั้งหมดของผู้ท ำ 

ค ำเสนอซื้อ 

ร้อยละเมื่อเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของผู้ท ำ 

ค ำเสนอซื้อ 

1.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด 29,850,000 9.95% 9.95% 
2.บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 29,174,000 9.72% 9.72% 
3.บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ ำกัด 27,011,240 9.00% 9.00% 
4.บริษัท โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกัด 17,988,300 5.99% 5.99% 

5.ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 12,325,000 4.11% 4.11% 
6.DBS BANK LTD 12,141,900 4.05% 4.05% 

7.MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 11,865,400 3.96% 3.96% 
8.นำง จำรุณี ชินวงศ์วรกุล 11,000,000 3.67% 3.67% 
9.นำย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 9,711,234 3.24% 3.24% 
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ชื่อ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้

แล้ว 
ทั้งหมดของผู้ท ำ 

ค ำเสนอซื้อ 

ร้อยละเมื่อเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของผู้ท ำ 

ค ำเสนอซื้อ 

10.บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 7,121,000 2.37% 2.37% 
  

  1.2.4 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท 

   รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี 7 กันยำยน 2564 

ชื่อ ต ำแหน่ง 

1.น.ส. ดำลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธำนกรรมกำร 
2.นำย ชุตินธร ดำรกำนนท ์ รองประธำนกรรมกำร 
3.นำง จันทรตรี ดำรกำนนท์ กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร / กรรมกำร 

4.นำย ปรีชำ ชุณหวำณิชย์ กรรมกำรผู้ช่วยผู้อ ำนำยกำร / กรรมกำร 
5.นำย สุภกิจ พ่วงบัว กรรมกำร 

6.นำง พินิจพร ดำรกำนนท์ เกษมทรัพย์ กรรมกำร 
7.นำย บวรรัตน์ ดำรกำนนท ์ กรรมกำร 

8.นำย วัชรพงษ์ ดำรกำนนท ์ กรรมกำร 
9.นำย นันทิยะ ดำรกำนนท ์ กรรมกำร 

10.นำย นิติพันธ์ุ ดำรกำนนท์ กรรมกำร 
11.นำง สุทธิมำ ช ำนำญเวช กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
12.นำย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมกำรอิสระ 

13.นำย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
14.นำย พิทวัส พฤฒิธ ำรง กรรมกำรอิสระ 
15.นำย ชัย แจ้งศิริกุล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

   

1.2.5 สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

หน่วย : ล้ำนบำท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 30 มิถุนำยน2564 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวม 15,997.30 25,891.54 16,086.99 25,203.58 16,652.50 25,716.92 16,183.37 25,439.78 
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หน่วย : ล้ำนบำท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 30 มิถุนำยน2564 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
รวม 

หนี้สินรวม 620.64 3,520.84 587.89 3,128.36 670.34 2,884.73 518.81 2,193.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,376.65 22,370.71 15,499.11 22,075.23 15,982.16 22,832.19 15,664.56 23,245.97 
ทุนจดทะเบียน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

รำยได้รวม 2,140.55 11,676.72 1,897.77 10,745.45 1,604.10 9,367.94 647.74 4,270.99 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 1,316.74 10,524.28 1,057.50 9,902.43 779.20 8,943.63 377.05 4,082.36 

ก ำไรสุทธิ 820.37 1,648.93 838.75 1,174.98 822.68 867.29 270.02 476.10 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น 2.73 5.11 2.80 3.83 2.74 2.91 0.90 1.53 
เงินปันผลต่อหุ้น 2.00 - 1.50 - 1.50 - 1.50 - 
มูลค่ำตำมบัญชีต่อ
หุ้น 

 51.26 70.62 51.66 69.97 53.27 72.46 52.22 73.80 

หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงงบกำรเงินของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ผ่ำน website ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.(www.sec.or.th) หรือ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

 

1.2.6 ภำระผูกพันที่มีนัยส ำคัญตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของผู้สอบบัญชี 

 - ไม่มี - 

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำผิดทำงอำญำของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และ/หรือผู้บริหำรของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

 - ไม่มี – 

1.2.8 ข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ียังไม่สิ้นสุด 

 - ไม่มี – 

 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อ 

 ช่ือ :  บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด 

 ที่อยู่: เลขท่ี 944 อำคำรสำมย่ำนมิตรทำวน์ ช้ัน 12 ห้อง 1203 ถนนพระรำมที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 

 โทรศัพท:์ 02-116-9559 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น (ถ้ำมี) 

 - ไม่มี - 

http://www.set.or.th/
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4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซื้อกับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร 

 4.1 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ / ข้อตกลง / บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู ้ท ำค ำเสนอซื้อกระท ำขึ้นก่อนยื่นค ำเสนอซ้ือ

หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่ำกำรท ำสัญญำ / ข้อตกลง /

บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็นกำรท ำเพ่ือซ้ือขำยหลักทรัพย์ในค ำเสนอซ้ือหรือไม่ก็ตำม 

 บริษัทในกลุ่มของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ จ ำนวน 15 บริษัท ซึ ่งได้แก่ 1.บริษัท ยูเนี ่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 2.บริษัท ยูเนี ่ยน

อุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด 3.บริษัท โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกัด 4.บริษัท ยูเนี่ยนยำร์นสปินน่ิง จ ำกัด 5.บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมน

เนจเม้นท์ จ ำกัด 6.บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จ ำกัด 7.บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ ำกัด 8.บริษัท ยูเนี่ยนผลิตภัณฑ์ด้ำยหลอด จ ำกัด 

9.บริษัท ด ำรงรักษ์ จ ำกัด 10.บริษัท ดินเวสท์ จ ำกัด 11.บริษัท เอเวอร์เกรซ จ ำกัด 12.บริษัท พีสเวล จ ำกัด 13.บริษัท ซิปวีนัส 

จ ำกัด 14.บริษัท วีนัสกำรค้ำ จ ำกัด และ 15.บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ ำกัด ได้ท ำหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 แสดง

เจตนำรมณ์ที่จะไม่ขำยซึ่งหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร ในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดในกำรเพิกถอนหลักทรัพย์

(“หนังสือแสดงเจตนำรมณ์”) ซึ่งภำยใต้หนังสือแสดงเจตนำรมณ์ดังกล่ำว บริษัทในกลุ่มจ ำนวน 15 บริษัทของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ได้ให้

ค ำรับรองแก่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อว่ำจะไมข่ำยหุ้นสำมัญและหุน้บุริมสทิธิของกิจกำรที่ถืออยู่ และบริษัทในกลุ่มจ ำนวน 15 บริษัทของผู้ท ำ

ค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรที่จ ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  

 

 4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ท ำค ำเสนอซ้ือหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ (กรณีผู้ท ำ

ค ำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร (กรณีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร เป็นนิติบุคคล) 

  4.2.1 กำรถือหุ้นในกิจกำรของผู้ท ำค ำเสนอ 

   ณ วันท่ี 30 มีนำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จ ำนวน 15,580,540 หุ้น (สิบห้ำล้ำนห้ำแสน

แปดหมื่นห้ำร้อยสี่สิบหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร จ ำนวน 14,348,660 หุ้น (สิบสี่ล้ำนสำมแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบ

หุ้น) รวมจ ำนวนหุ้นท้ังสิ้น 29,929,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.88 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิ

ออกเสียงร้อยละ 49.88 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจกำร 

  4.2.2 กำรถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

   - ไม่มี – 

  4.2.3 กำรถือหุ้นในกิจกำรโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผูท้ ำค ำเสนอซื้อ 

   ณ วันท่ี 30 มีนำคม 2564 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรของผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือหุ้นอยู่ในกิจกำร ดังนี ้

- นำยชุตินธร ดำรกำนนท์ ถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จ ำนวน 380,500 หุ้น (สำมแสนแปดหมื่นห้ำร้อยหุ้น) คิดเป็น

ร้อยละ 0.63 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.63 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

- นำยนิติพันธ์ุ ดำรกำนนท์ ถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จ ำนวน 96,410 หุ้น (เก้ำหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหุ้น) คิดเป็นร้อย

ละ 0.16 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.16 ของจ ำนวน

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 
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- น.ส.ดำลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จ ำนวน 45,000 หุ้น (สี่หมื่นห้ำพันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.08 ของจ ำนวนสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัท 

- นำงจันทรตรี ดำรกำนนท์ ถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จ ำนวน 27,700 หุ้น (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น) และนำย

อักษรประสิทธ์ิ ดำรกำนนท์ (คู่สมรส) ถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จ ำนวน 187,500 หุ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน

ห้ำร้อยหุ้น) รวมถือหุ้นเป็นจ ำนวน 215,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของ

กิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.36 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

  

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร ในผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ (กรณี

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) 

 4.3.1 กำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซ้ือโดยกิจกำร 

- ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2564 กิจกำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซื้อจ ำนวน 1,000,000  หุ้น (หนึ่งล้ำนหุ้น) คิดเป็นร้อย

ละ 0.33 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.33 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

 4.3.2 กำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร 

- ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2564 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรถือหุ้นใน

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจ ำนวน 29,850,000 หุ้น (ยี่สิบเก้ำล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุ้นที่

ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 9.95 ของจ ำนวนสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

- ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2564 บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรถือหุ้นในผู้ท ำ

ค ำเสนอซื้อจ ำนวน 29,174,000 หุ้น (ยี่สิบเก้ำล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของหุ้นที่

ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 9.72 ของจ ำนวนสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

 4.3.3 กำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซื้อโดยกรรมกำรของกิจกำร 

• ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2564 นำยชุตินธร ดำรกำนนท์ ซึ ่งเป็นกรรมกำรของกิจกำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซื้อ

จ ำนวน 3,427,700 หุ้น (สำมล้ำนสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของหุ้นที่ออกและ

ช ำระแล้วท้ังหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 1.14 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

• ณ วันที่ 22 เมษำยน 2564 นำงจันทรตรี ดำรกำนนท์ ซึ่งเป็นกรรมกำรของกิจกำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซื้อ

จ ำนวน 17,500 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมด
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ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.006 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ท ำค ำ

เสนอซื้อ 

• ณ วันที่ 22 เมษำยน 2564 นำงศรีนวล สมบัติไพรวัน ซึ่งเป็นกรรมกำรของกิจกำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซื้อ

จ ำนวน 5,053 หุ้น (ห้ำพันห้ำสิบสำมหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วท้ังหมดของผู้ท ำค ำ

เสนอซื้อและคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.002 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

 

4.4 ควำมสัมพันธ์อื่น 

 4.4.1 กำรมีกรรมกำรและ / หรือผู้บริหำรร่วมกัน 

  ณ วันที่ 4 ตุลำคม 2564 มีกรรมกำรร่วมกันระหว่ำงผู ้ท ำค ำเสนอซื้อ และกิจกำร ได้แก่ นำยปรีชำ ชุณหวำณิชย์         

นำยชุตินธร ดำรกำนนท์ นำงจันทรตรี ดำรกำนนท์ และนำยสุภกิจ พ่วงบัว 

 

 4.4.2 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำร กับผู้ท ำค ำเสนอซ้ือและบริษัทย่อย 

  ณ 30 กันยำยน 2564 มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำร กับผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบริษัทย่อย ดังน้ี 

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ 
ควำมสัมพันธก์ับกจิกำร 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

งวด 9 เดือน
ปี 2564 

ปี 2563 

บมจ. สหยเูนี่ยน (SUC) 
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจกำรในสดัส่วนร้อยละ  49.88 และ
มีกรรมกำรร่วมกัน  

ซื้อวัตถุดิบ 
รำยได้อื่น 
ลูกหนี้อ่ืน 
เจ้ำหนี้กำรคำ้ 

5.73 

- 

- 

- 

34.95 

0.01 

0.01 

4.30 

บจก. ยูเนี่ยนกำรเ์ม้นท์  (UG) 
- SUC เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ UG ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

ซื้อวัตถุดิบ  - 0.40 

รำยได้ค่ำเช่ำ   
รำยได้อื่น 
ลูกหนี้อ่ืน 
เจ้ำหนี้กำรคำ้ 

- 

<0.00 

- 

- 

0.45 

0.06 

<0.00 

0.16 

บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) 
- SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 38.00  และมี
กรรมกำรร่วมกัน  

ขำยสินค้ำ 
ซื้อวัตถุดิบ 
รำยได้ค่ำเช่ำ 
รำยได้อื่น 
ลูกหนี้อ่ืน 
เจ้ำหนี้กำรคำ้ 

1.20 

- 

2.58 

0.48 

0.16 

0.02 

1.53 

<0.00 

3.13 

0.71 

0.13 

- 
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บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ 
ควำมสัมพันธก์ับกจิกำร 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

งวด 9 เดือน
ปี 2564 

ปี 2563 

บจก. ยูเนี่ยนสปินน่ิงมิลล์ (USM) 
- SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
- บจก.ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย (กลุ่มดำรกำนนท์) ถือหุ้น UT 
และ USM ในสดัส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 ตำมล ำดับ 
- UT และ USM มีกรรมกำรร่วมกนั  

ซื้อวัตถุดิบ 
รำยได้ค่ำเช่ำ 
รำยได้อื่น 
 

- 

0.90 

- 

0.02 

1.20 

0.06 

  

บจก.ยูเนี่ยนโชจริุชิ (UZ) 
- SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 
รำยได้ค่ำเช่ำ 
 

- 

9.33 

0.01 

12.44 

บจก. เทนคำเต้-ยเูนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย 
- UT ถือหุ้นร้อยละ 49.35 และมกีรรมกำรร่วมกัน 

เจ้ำหนี้กำรคำ้ 
เจ้ำหนี้อ่ืน 

0.28 

0.35 

0.28 

0.35 

บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล (RH) 
- SUC ถือหุ้น RH ในสัดส่วนร้อยละ 96 และมีกรรมกำร
ร่วมกัน 

รำยได้ค่ำเช่ำ 0.07 0.12 

 

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ฯ 

5.1 หลักทรัพยข์องกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนท ำค ำเสนอซื้อ (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564)  

 5.1.1 หุ้นสำมัญ 

ชื่อ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของ
กิจกำร 

 I ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 
  บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) 

 
หุ้นสำมญั 

 
15,580,540 

 
25.97 

 
25.97 

II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท ำค ำเสนอซื้อ     
1. บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด หุ้นสำมญั 10,260,200 17.10 17.10 

2. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด หุ้นสำมญั 3,668,280 6.11 6.11 
3. บริษัท โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกัด หุ้นสำมญั 30,000 0.05 0.05 
4. บริษัท ดินเวสท์ จ ำกัด หุ้นสำมญั 141,020 0.24 0.24 
5. บริษัท พีสเวล จ ำกัด หุ้นสำมญั 50,000 0.08 0.08 
6. บริษัท ยูเนี่ยนยำร์นสปินน่ิง จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 
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ชื่อ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของ
กิจกำร 

7. บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 

8. บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 
9. บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 
10. บริษัท ยูเนี่ยนผลิตภัณฑ์ด้ำยหลอด จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 
11. บริษัท ด ำรงรักษ์ จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 

12. บริษัท เอเวอร์เกรซ จ ำกัด  หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 
13. บริษัท ซิปวีนัส จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 

14. บริษัท วีนัสกำรค้ำ จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 
15. บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ ำกัด หุ้นสำมญั 100 <0.00 <0.00 

III บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลตำม I และ II - - - - 
IV ข้อตกลงอื่นที่จะท ำให้บุคคลตำม I ถึง III 
     ได้หุ้นเพิ่มขึ้น 

- 
- - 

 
- 

รวม 29,731,040 49.55 49.55 

 

 5.1.2  หุ้นบุริมสิทธ ิ

ชื่อ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของ
กิจกำร 

 I ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 
  บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) 

 
หุ้นบุริมสิทธิ 

 
14,348,660 

 
23.91 

 
23.91 

II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท ำค ำเสนอซื้อ - - - - 
III บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลตำม I และ II - - - - 
IV ข้อตกลงอื่นที่จะท ำให้บุคคลตำม I ถึง III 
     ได้หุ้นเพิ่มขึ้น 

- - - - 

รวม 14,348,660 23.91 23.91 

  

 5.1.3 หลักทรัพย์แปลงสภำพ 

  - ไม่มี – 
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5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อใช้ในกำรเข้ำซ้ือกิจกำร  

 ส ำหรับเงินทุนที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อต้องใช้ในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งไม่นับรวมหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ

ของกิจกำรที่ถือโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อและบริษัทในกลุ่ม จ ำนวน 15 บริษัท ที่ได้เข้ำท ำหนังสือแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่ขำยซึ่งหุ้น

สำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรในกำรท ำค ำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดในกำรเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 

15,268,960 หุ้น เท่ำกับ 585,564,616 บำท (ห้ำร้อยแปดสิบห้ำล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบำท) และหุ้นบุริมสิทธิ

จ ำนวน 651,340 หุ้น เท่ำกับ 31,362,021 บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนสำมแสนหกหมืน่สองพันยี่สิบเอ็ดบำท) รวมเป็นเงินท่ีผู้ท ำค ำเสนอ

ซื้อต้องใช้ส ำหรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จ ำนวน 616,926,637 บำท (หกร้อยสิบหกล้ำนเก้ำแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสำมสิบเจ็ด

บำท) โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินทุนหมุนเวียนของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ รำยละเอียดตำมหนังสือแสดงเจตนำรมณ์ที่

จะไม่ขำยหุ้นสำมัญของกิจกำร (เอกสำรแนบ 6) ซึ่งครอบคลุมเงินทุนท่ีจะต้องใช้ทั้งสิ้นจ ำนวน 616,926,637 บำท  

 ทั้งนี้ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด ในฐำนะผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อได้พิจำรณำข้อมูลแหลง่เงินทุนของผู้ท ำค ำเสนอซื้อแล้ว 

มีควำมเห็นว่ำผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซื้อในครั้งนี้ 

 

5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร 

 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะขำยหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ หรือโอนหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรที่ได้จำก

กำรรับซื้อจำกกำรท ำค ำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคัญในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำ

รับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

และ/หรือ 

• เป็นกำรปรับโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น กำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจภำยในกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อตำมควำมเหมำะสมในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และกิจกำรเป็น

ส ำคัญ 

 

5.4 ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดของกิจกำร 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  ช่ือ :   บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) 

  ที่อยู่ :  ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

10260 

ส ำนักงำนสำขำ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมือง

สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 

  โทรศัพท์ :  0-2311-5111-9 

  โทรสำร :   0-2332-3123 

  เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท : 0107537000980 

  

 1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มำ : แบบ 56-1 และงบกำรเงินของกิจกำร) 

 กิจกำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผ้ำทอตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ โดยผ่ำนกระบวนกำรปั่นด้ำย และกระบวนกำรทอผ้ำ 

ผลิตภัณฑ์หลักของกิจกำร คือ ผ้ำทอซึ่งมีท้ังผ้ำฝ้ำย 100% ผ้ำฝ้ำยผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเครำะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพำะ

ส ำหรับน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตผ้ำ Workwear และผ้ำที่ใช้ในอุตสำหกรรมอื่น โดยกิจกำรเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 21 

มีนำคม 2520 ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสิ่งทอ โดยผ่ำนกระบวนกำรผลติที่ครบวงจรตัง้แต่ปั่นด้ำย ทอผ้ำ ฟอกย้อมและตกแต่งส ำเรจ็ 

ต่อมำเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด  

 สืบเนื่องจำกปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีต่อเนื่องมำหลำยปี ส่งผลให้สภำวะตลำดสิ่งทอถดถอย กิจกำรได้ปรับลดก ำลังกำรผลิต

ลงตำมล ำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน และลดค่ำใช้จ่ำยกำรบ ำรุงรักษำ

เครื่องจักรที่เหลือจำกกำรผลิตให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  

 ทั้งนี้ กิจกำรได้แจ้งยุติกำรด ำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหำธุรกิจใหม่ โดยแจ้งผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2563 

ที่ผ่ำนมำ และในปัจจุบันตลำดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนกรณีกิจกำรมีกำรหยุดประกอบ

กิจกำรทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เนื่องจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งจำกกิจกำรถึงสถำนะกำรหยุดธุรกิจสิ่งทอว่ำกิจกำรได้หยุด

กำรผลิตและจ ำหน่ำยสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของกิจกำร และได้ส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบ

ธุรกิจหลักอีกต่อไป รวมถึงกิจกำรยังไม่มีธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งตลำดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรเข้ำ

ข่ำยอำจถูกเพิกถอนกรณีกิจกำรหยุดประกอบธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเลี่ยงกรณีที่กิจกำรจะมีลักษณะไม่เหมำะสมที่จะด ำรง

สถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ต่อไป ประกอบกับกิจกำรเห็นวำ่กิจกำรไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องระดมทุนจำก

ประชำชนเป็นกำรทั่วไปในอนำคตอันใกล้ เนื่องจำกยังไม่สำมำรถสรรหำธุรกิจใหม่ได้ กิจกำรจึงอยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำขอเพิก

ถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ กิจกำรจึงได้น ำเสนอผู้ถือหุ้นและได้รับมติให้เพิกถอน
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หลักทรัพย์จำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของกิจกำร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 และเพื่อตลำดหลักทรัพย์ฯ 

อนุมัติกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่ำวต่อไป ซึ่งกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะ

สำมำรถช่วยลดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรได้ นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรลดระดับภำระหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์

ต่ำงๆ ในฐำนะบริษัทจดทะเบียนได้อีกทำงหนึ่ง  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีบริษัทที่กิจกำรถือหุ้นอยู่อย่ำงน้อยร้อยละ 10 มีดังต่อไปนี ้

บริษัท 
สัดส่วนกำรถือหุ้น

ของกิจกำร  
(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

ประเภทธุรกิจ 

1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ำกัด 19.63 120.00 120.00 ลงทุน ธุรกิจนำยหน้ำ 
และบร ิกำรซ ื ้ อขำย 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกบัสิ่ง
ทอและวัตถุดิบอื่นๆ 

2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 19.00 500.00 500.00 ลงทุน 
3. บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ ำกัด 13.00 5.00 5.00 ผลิตและจ ำหน่ำยชุด

ป้องกันไฟฟ้ำสถิต และ
ฝุ่นละออง 

4. บริษัท เทนคำเต้ - ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ 
แฟบบริคเอเชีย จ ำกัด/1 

49.35 385.00 385.00 ผลิต จ ำหน่ำย ผ้ำสี 

หมำยเหตุ : /1 บริษัท เทนคำเต้ - ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จ ำกัด ได้จดทะเบยีนเลิกกจิกำรกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 

22 มีนำคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 
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82.67 

0.06 

โดยมีรำยละเอียดแผนผังกำรถือหุ้นของกิจกำร ดังน้ี 
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  “SUC” บริษัท สหยูเนีย่น จ ำกัด (มหำชน) 
“UT”    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) 
“TCUA” บริษัท เทนคำเต้-ยเูนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จ ำกัด 

“MRC” บริษัท ไมครอนคลีน จ ำกัด 
“UNF” บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ำกดั 
“UBM” บริษัท ยูเนี่ยนบรหิำรธุรกจิ จ ำกัด 
“UP” บริษัท ยูเนี่ยนพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 

“UAH” บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซท โฮลดิ้งส์ จ ำกัด  
“USK” บริษัท ยูเนี่ยนสมคิด จ ำกดั 
“UCR” บริษัท ยูเนี่ยนจำมจุรี จ ำกดั 
“UCL” บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ ำกัด 
“URHH” บริษัท ยูเนี่ยนเรสซเิดนซ์ หัวหิน จ ำกัด 
“UPP” บริษัท ยูเนี่ยน ทรัพยส์ิน จ ำกัด  
“UPH” บริษัท ยูเนี่ยนพร้อมพงษ์ จ ำกัด 
“URV” บริษัท ยูเนี่ยนรเีวอร์ไซด์ จ ำกัด 
“VRS” บริษัท วีนัส เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 

“UCI’ บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ ำกดั 
“UEH” บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเตอร์ไพรซโฮลดิง้ส์ จ ำกัด 
“VC” บริษัท ซิปวินัส จ ำกัด 
“RH”  บริษัท เดอะรอยลัโฮเต็ล จ ำกดั 

“UU” บริษัท ยูเนี่ยน ยูนีเวอรส์ จ ำกัด 

“UCC” บริษัท ยูเนี่ยนกำรก่อสร้ำง จ ำกัด 

“USP” บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส์ จ ำกัด 

“CUS” บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน ซิสเตม็ส์ จ ำกัด  

“VS” บริษัท วีนัสชูส์ จ ำกัด 

“USLD” บริษัท ยูเนี่ยนศำลำแดง จ ำกัด 
“URH’ บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์สโฮลดิ้งส ์จ ำกัด 
“UVH” บริษัท ยูเนี่ยนเวนเจอร์โฮลดิ้งส ์จ ำกัด 
“UD” บริษัท ยูเนี่ยนดสิทริบิวเทอร์ จ ำกัด 
“UOH” บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จ ำกัด 
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1.3 สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

 ข้อมูลสรุปงบกำรเงินของกิจกำร ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 และวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีข้อมูลสรุปดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 30 มิถุนำยน 2564 

งบกำรเงิน 
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงินตำม
วิธีส่วนได้เสีย 

งบกำรเงิน 
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงินตำม
วิธีส่วนได้เสีย 

งบกำรเงิน 
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงินตำม
วิธีส่วนได้เสีย 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร / ตำมวิธี

ส่วนได้เสีย 

สินทรัพย์รวม 854.27 1,082.75 777.75 1,163.37 1,205.70 1,205.70 1,170.92 
หนี้สินรวม 124.49 124.49 80.39 111.37 188.61 188.61 124.90 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 729.78 958.26 697.36 1,051.99 1,017.08 1,017.08 1,046.02 
ทุนจดทะเบียน 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

รำยได้รวม 820.40 820.40 588.53 749.33 470.93 470.93 174.14 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 799.21 799.21 619.84 619.84 516.02 516.02 150.26 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 19.42 103.65 (30.65) 95.86 (37.72) (37.72) 15.53 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.04) 1.84 (1.15) 1.66 (1.31) (1.31) 0.11 

เงินปันผลต่อหุ้น - - - - - - - 
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น/1 12.16 15.97 11.62 17.53 16.95 16.95 17.43 

หมำยเหตุ : /1 มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น ค ำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นหำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงงบกำรเงินของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ผ่ำน website ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลำด

หลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

 

1.4 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำร 

 1) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของกิจกำร โดยอ้ำงอิงตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 

ชื่อ จ ำนวนหุ้นสำมัญ จ ำนวนหุ้นบุริมสิทธ ิ
ร้อยละเมื่อเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจกำร 
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) 15,580,540 14,348,660 49.88% 

2.บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 10,260,200 - 17.10% 
3.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด 3,668,280 - 6.11% 

4.ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 3,497,400 - 5.83% 
5.นำย สุรชัย รติทอง 1,643,000 - 2.74% 

http://www.set.or.th/
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ชื่อ จ ำนวนหุ้นสำมัญ จ ำนวนหุ้นบุริมสิทธ ิ
ร้อยละเมื่อเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจกำร 
6.นำย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 1,014,900 - 1.69% 

7.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 672,900 - 1.12% 
8.นำย บรรยง อภิรักษ์เหล่ำสกุล 806,300 - 1.34% 

9.นำย ชำญ โสภณพนิช 802,600 - 1.34% 
10.นำง สุขุมล ศิริมงคลเกษม 502,000 - 0.84% 

  

 2) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

  เมื่อเสร็จสิ้นกำรท ำค ำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น (ซึ่งไม่นับรวม

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อและบริษัทในกลุ่ม 15 บริษัท ที่ได้เข้ำท ำหนังสือแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่ขำยซึ่งหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิของ

กิจกำรในกำรท ำค ำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดในกำรเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น) ทั้งหมดตอบรับค ำเสนอซื้อ โดยสำมำรถสรุปโครงสร้ำง

กำรถือหุ้นที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อได้ดังนี้ 

ชื่อ จ ำนวนหุ้นสำมัญ จ ำนวนหุ้นบุริมสิทธ ิ

ร้อยละเมื่อเทียบ 
กับจ ำนวนหุน้ที่ได้

จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด
และสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของกิจกำร 

1.บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) 30,849,500 15,000,000 76.42% 
2.บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 10,260,200  17.10% 

3.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมด้ำย จ ำกัด 3,668,280  6.11% 
4.บริษัท โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกัด 30,000  0.05% 
5.บริษัท ดินเวสท์ จ ำกัด 141,020  0.24% 

6.บริษัท พีสเวล จ ำกัด 50,000  0.08% 
7.บริษัท ยูเนี่ยนยำร์นสปินน่ิง จ ำกัด 100  <0.00% 

8.บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 100  <0.00% 
9.บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จ ำกัด 100  <0.00% 

10.บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ ำกัด 100  <0.00% 
11.บริษัท ยูเนี่ยนผลิตภัณฑ์ด้ำยหลอด จ ำกัด 100  <0.00% 

12.บริษัท ด ำรงรักษ์ จ ำกัด 100  <0.00% 
13.บริษัท เอเวอร์เกรซ จ ำกัด  100  <0.00% 
14.บริษัท ซิปวีนัส จ ำกัด 100  <0.00% 
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ชื่อ จ ำนวนหุ้นสำมัญ จ ำนวนหุ้นบุริมสิทธ ิ

ร้อยละเมื่อเทียบ 
กับจ ำนวนหุน้ที่ได้

จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด
และสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของกิจกำร 

15.บริษัท วีนัสกำรค้ำ จ ำกัด 100  <0.00% 
16.บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ ำกัด 100  <0.00% 

รวม 
45,000,000 15,000,000  

60,000,000 100.00% 

 

1.5 รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำร ตำมทะเบียนคณะกรรมกำรล่ำสุด และที่คำดว่ำจะเป็นหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

 1)  รำยชื่อคณะกรรมกำรก่อนกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

  คณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภำคม 2564 (ก่อนผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะยื่นเอกสำรท ำค ำเสนอซื้อ) 

ชื่อ ต ำแหน่ง 
1.นำย ปรีชำ ชุณหวำณิชย์ ประธำนกรรมกำร  
2.นำง ศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำร 
3.นำย ชุตินธร ดำรกำนนท ์ กรรมกำร 
4.นำง จันทรตรี ดำรกำนนท ์ กรรมกำร 
5.นำง สรัญญำ ดำรกำนนท์ กรรมกำร 

6.นำย สุภกิจ พ่วงบัว กรรมกำร 
7.นำย พลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8.นำย ปรีชำ วัฒนศรำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
9.นำย พิทยำ มหำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 

 2) คณะกรรมกำรบริษัทภำยหลังเสร็จสิ้นกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

  ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจจะพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริษัทไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมกำร ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

1.6 รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี ไตรมำส 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำทต่อหุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 
2561 ม.ค.-มี.ค 

เม.ย.-มิ.ย. 
14.70 
14.50 

12.40 
12.90 
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ปี ไตรมำส 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำทต่อหุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 
ก.ค.-ก.ย. 
ต.ค.-ธ.ค. 

13.90 
15.10 

13.00 
13.50 

2562 ม.ค.-มี.ค 
เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค.-ก.ย. 
ต.ค.-ธ.ค. 

14.80 
14.60 
17.00 
15.40 

11.00 
12.00 
13.70 
12.80 

2563 ม.ค.-มี.ค 
เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค.-ก.ย. 
ต.ค.-ธ.ค. 

17.50 
16.30 
16.00 
17.50 

11.70 
12.60 
14.30 
10.30 

2564 ม.ค.-มี.ค 
เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค.-ก.ย. 

18.00 
18.40 
21.00 

14.70 
15.60 
16.00 

ที่มำ : SETSMART 

 

2. แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำครอบง ำกิจกำร 

 2.1 สถำนภำพของกิจกำร 

 ภำยหลังจำกกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้

อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ กิจกำรจะสิ้นสภำพกำรเป็นบริษัท

จดทะเบียนแต่ยังคงสถำนะภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่ งจะต้องมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตำมที่

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก ำหนดไว้ เช่น กำรโฆษณำค ำบอกกล่ำวเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น และกำรจัดส่งส ำเนำงบกำรเงินพร้อมกับรำยงำนประจ ำปี

ให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีเจตนำจะท ำกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของกิจกำร 

 

 2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร 

 ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรท ำค ำเสนอซื้อ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อยังไม่มีแผนจะท ำกำรใดๆที่มีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ

อำจต้องด ำเนินกำรสรรหำธุรกิจใหม่เพื่อให้กิจกำรสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสมกับทรัพย์สินของกิจกำรต่อไป ทั้งนี้ 

กำรปรับเปลี่ยนใดๆ ของกิจกำรที่อำจจะเกิดขึ้น จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/ หรือ ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นของกิจกำรและเป็นไปตำมข้อบังคับของกิจกำร และกฎหมำยหรือกฎระเบียบใดๆ ท่ีใช้บังคับในระยะเวลำดังกล่ำว 
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 2.3 รำยกำรระหว่ำงกัน 

 ปัจจุบันผู้ท ำค ำเสนอซื้อและกิจกำรมีรำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่งมีกำรก ำหนดนโยบำยรำคำและเง่ือนไขเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

เช่นเดียวกับที่ขำยให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตำมรำคำตลำด และหำกในอนำคตหลังจำกกำรท ำค ำเสนอซื้อใน

ครั้งนี้ หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันใดๆ จะต้องมีกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรให้มีข้อก ำหนดนโยบำยรำคำและเง่ือนไขให้

เป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดิม ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น ผู้ท ำค ำเสนอซื้อใน

ฐำนะผู้ถือหุ้น และกรรมกำรของกิจกำร จะด ำเนินกำรให้กิจกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมำย และระเบียบใดๆ ที่

หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องก ำหนดและมีผลบังคับใช้กับกิจกำรในขณะนั้น 
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ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย ์

 

1. วิธีตอบรับค ำเสนอซื้อ  

ในกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนำขำยปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธแบบตอบรับ (ตำมที่นิยำมไว้ด้ำนล่ำง) ที่ด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมวิธีในส่วนที่ 
4 และ/หรือ เอกสำรแนบ 1 และ/หรือ 3 แล้วแต่กรณี 

1.1 ผู้แสดงเจตนำขำยควรอ่ำน “ขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ 1.1 ในกรณีที่ผู้แสดง
เจตนำขำยถือหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ และ “ขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ส ำหรับ NVDR” ตำม
เอกสำรแนบ 2.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยถือ NVDR อย่ำงละเอียด  

1.2 กรอกข้อควำมและลงนำมใน (1) “แบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ 1.2 ในกรณีที่ผู้แสดง
เจตนำขำยถือหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ หรือ (2) “แบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส ำหรับ NVDR” ตำม
เอกสำรแนบ 2.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยถือ NVDR แล้วแต่กรณี (ต่อไปนี้รวมเรียกว่ำ “แบบตอบรับ”) ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน  

ทั้งนี้ ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบับจะต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรและรับรอง
ส ำเนำถูกต้องในแบบฟอร์มและเอกสำรประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลำยมือช่ือเดียวกัน 

หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแปลงหุ้นให้ตรงกับสัญชำติของผู้แสดงเจตนำขำยก่อนยื่นแบบตอบรับให้กับ
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหุ้นที่มีสัญชำติไม่ตรงกันกับผู้แสดง
เจตนำขำย 

1.3 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยพร้อมแบบตอบรับดังต่อไปนี้ 

1) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ผู้แสดงเจตนำขำยลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือชื่อผู้
โอน” ในด้ำนหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรำยกำรเฉพำะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้
แสดงเจตนำขำยหรือใบหุ้นที่ได้มีกำรสลักหลังโอนให้กับผู้แสดงเจตนำขำยและได้ผ่ำนกำรรับรองจำกบริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) แล้วเท่ำนั้น) พร้อมแนบเอกสำร
แสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี จ ำนวน 3 ชุด  

ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องยื่นแบบตอบรับตำมข้อ 1.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้อ 1.3 
ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันท่ี  1 มีนำคม 2565  หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซื้อ  (ในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้อออกไป ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะประกำศแจ้งให้ผู้แสดง
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เจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เพื ่อให้ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลำ
เพียงพอในกำรด ำเนินกำรน ำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ ่งเป็นนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นน้ันคืน  

▪ กรณีที่ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ หรือนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับค ำ
น ำหน้ำชื ่อ ชื ่อ หรือ นำมสกุลบนบัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ หรือกรณีที่ช่ือนิติบุคคลที่ปรำกฎในใบหุ้นไม่ตรงกับท่ีปรำกฎในหนังสือรับรองของบริษัทท่ี
ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (ในกรณีที่
เป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว) ผู้แสดงเจตนำขำยต้องกรอก “แบบค ำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (แบบ ศรท-301) ตำมเอกสำรแนบ 1.7 พร้อมแนบส ำเนำหลักฐำนกำรแก้ไขที่
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับ
บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 
หรือหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) 

▪ กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้จัดกำรมรดก ผู้แสดงเจตนำขำยต้องยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดกำรมรดก และใบส ำคัญแสดงว่ำคดีถึงที่สุดที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ 
ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรแสดงตนของผู้จัดกำรมรดก และ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรมรดก พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง และสลักหลังใบหุ้น
โดยผู้จัดกำรมรดก 

▪ กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้เยำว์ ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) ของผู้แสดงเจตนำขำยต้องลงลำยมือ
ชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรแสดงตนของผู้ปกครอง และ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง และผู้เยำว์ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

▪ กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยท ำใบหุ้นสญูหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องติดต่อศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ และ
ขอให้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ด ำเนินกำรออกใบหุ้นใหม่เพื่อน ำหุ้นมำเสนอขำยผำ่นตัวแทนในกำรรบัซือ้
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขั้นตอนในกำรออกใบหุ้นใหม่อำจจะต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 2 สัปดำห์ 
ดังนั้น ผู้แสดงเจตนำขำยจึงควรติดต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้ำก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลำรับซื้อก่อนอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์  

หมำยเหตุ: กรณีที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะถือว่ำสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดย

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำก

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำย

มำติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน    
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2) กรณีฝำกหุ้นไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อบริษทั
หลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้แสดงเจตนำขำยฝำกหุ้นไว้ โดยผู้แสดงเจตนำจะต้องยื่นแบบตอบรับ
ตำมข้อ 1.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จ ำนวน 1 ชุด และแจ้ง
ควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำยและให้บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นโอนหุ้นเข้ำบัญชี
ดังต่อไปนี้ 

▪ ส ำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชำติไทย (Local Securities) 

“บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อท ำค ำเสนอซื้อ” เลขที่บัญชี “026-000000014-6”  

▪ ส ำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชำติต่ำงด้ำว (Foreign Securities) หรือผู้ถือ NVDR 

“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” เลขที่บัญชี “026-000000014-6” 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐำนกำรโอนหุ้นและเอกสำรประกอบกำร แสดงเจตนำ

ขำยได้ที ่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian (แล้วแต่กรณี) ที ่ผู ้แสดงเจตนำขำยมีบัญชีซื ้อขำย

หลักทรัพย์และ/หรือบัญชี Custodian อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น (แล้วแต่กรณี) 

จะเป็นผู้ให้บริกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรบัและเอกสำรอื่น ๆ แก่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป 

▪ กรณีที่ได้ฝำกหุ้นไว้กับศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิก
เลขท่ี 600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องกรอก “แบบค ำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ำงบัญชีบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์กับสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์” (“แบบ ศรท-403”) ตำมเอกสำรแนบ 1.6  พร้อมลง
ลำยมือชื่อในเอกสำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และยื่นเอกสำรดังกล่ำวพร้อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้
แสดงเจตนำขำยตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชุด เพิ่มเติม
จำกแบบตอบรับตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
1.3 จ ำนวน 1 ชุด เพื่อท ำกำรโอนหุ้นที่เสนอขำยเข้ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุข้ำงต้น 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่ง (1) แบบตอบรับตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (2) เอกสำรประกอบกำรแสดง
เจตนำขำยหุ ้นตำมที ่ระบุไว้ในข้อ 1.3 และแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชุด และ (3) เอกสำร
ประกอบกำรโอน/รับโอนหุ้นระหว่ำงบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์ตำม
ประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชุด ได้ที ่ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ 

ผู้แสดงเจตนำขำยที่ฝำกหุ้นไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 
ต้องยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย รวมถึงแบบ ศรท-403 ภำยในวันท่ี 1 มีนำคม 
2565 หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ (ในกรณีที่มีกำรขยำย
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ระยะเวลำรับซื้อออกไป ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะประกำศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำย
ระยะเวลำดังกล่ำว) เพื่อให้ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
และด ำเนินกำรโอนหุ้นกับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรสง่
แบบ ศรท-403 และเอกสำรประกอบไปยังศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอน
หุ ้นของผู ้แสดงเจตนำขำยจำกบัญชีของผู ้ออกหลักทรัพย์มำยังบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ หำกแบบ ศรท-403 ดังกล่ำว ได้รับกำรปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอ
ซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดง
เจตนำขำย  

3) กรณีถือหลักทรัพย์ในรูป NVDR ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้
แสดงเจตนำขำยฝำก NVDR ไว้ เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย และโอน NVDR เข้ำบัญชี 
“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”  เลขท่ีบัญชี 026-000000014-6 โดยผู้แสดง
เจตนำขำยจะต้องยื่นแบบตอบรับตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 1.3 ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 1 มีนำคม 2565 หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำร
ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ (ในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้อออกไป ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะ
ประกำศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เพื่อให้ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์มีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 
ตำมขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซื้อภำยในระยะเวลำรับซื้อ 

4) เอกสำรแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็น 

(4.1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีที่ใช้

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักของผู้แสดง

เจตนำขำย หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นท่ีแสดงเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักมำด้วย) พร้อม

ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู ้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้เยำว์ต้องแนบค ำยินยอมของ

ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรแสดงตนของผู้ปกครอง 

และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง และผู้แสดงเจตนำขำย พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

(4.2) บุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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(4.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่ำสุด และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน

นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20)พร้อมแนบส ำเนำ

เอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4.1) หรือ 1.3 (4.2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้

ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องเอกสำรทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในย่อหน้ำนี้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่ใช่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรัษฏำกร ให้ผู้

แสดงเจตนำขำยใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู ้เสียภำษีอำกร (Tax ID Card) แทนส ำเนำใบทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น 

และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)  

(4.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล 

หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือ

ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และ

ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ำมี) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4.1) หรือ 1.3 (4.2) แล้วแต่กรณี ของผู้มี

อ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องเอกสำรทั้งหมด ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่ใช่

ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรัษฏำกร ให้ผู้แสดงเจตนำขำยใช้ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร (Tax ID Card) (ถ้ำมี) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง แทนส ำเนำ

ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมส ำเนำบัญชีรำยชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อม

ตัวอย่ำงลำยมือช่ือ และหนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ

ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) 

ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย

เจ้ำหน้ำที่โนตำรี พับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่เอกสำร

ดังกล่ำวได้จัดท ำหรือรับรองควำมถูกต้อง และได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือ

สถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรได้จัดท ำหรือรับรองควำมถูกต้อง ซึ่งต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปีนับ

จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ   
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ส ำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่ำงประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยู่

ในประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญำภำษีซ้อน

กับประเทศไทย แต่อนุสัญญำภำษีซ้อนน้ันไม่ได้มีกำรยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยที่จัดเก็บจำก

ผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำย ต้องกรอกรำยละเอียดของต้นทุนกำรได้มำ

ซึ่งหุ้นที่น ำมำเสนอขำยใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำย” ตำมเอกสำรแนบ 

1.3 ส ำหรับหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำ

ขำยส ำหรับ NVDR” ตำมเอกสำรแนบ 2.3 ส ำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี (“แบบแจ้งต้นทุน”) และ

แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 

ทั้งนี้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้แจ้งข้อมูลต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำพร้อมกับ
แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนำขำย แล้วแต่กรณี ตัวแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอัตรำร้อยละ 15 โดยจะค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อคูณ
ด้วยจ ำนวนหุ้นของกิจกำรหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทั้งหมด (เสมือนหนึ่งรำคำ
ต้นทุนเท่ำกับ 0 บำท) 

ทั้งนี้ ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบับจะต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำรและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลำยมือ
ช่ือเดียวกัน 

5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรแทน 

ต้องมี “หนังสือมอบอ ำนำจ” ตำมเอกสำรแนบ 1.4 ส ำหรับหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ หรือเอกสำรแนบ 

2.4 ส ำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท ตำมแต่กรณี และแนบ

ส ำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนำขำย จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจให้ 

Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยเอกสำรตำมข้อ 1.2 และ 1.3 ข้ำงต้น จะต้องลงนำมโดย 

Custodian และจะต้องมีส ำเนำหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมของ Custodian พร้อม

แนบส ำเนำเอกสำรแสดงตนของผู้มีอ ำนำจลงนำมนั้นตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี พร้อมลง

ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง อีก 1 ฉบับ  

6) ส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวันของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 

(มหำชน) (“BBL”) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KTB”) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 



ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 247-4 

38 
 

(“BAY”) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KBANK”) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

(“CIMBT”) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (“TTB”) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

(“SCB”) ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร ("KKP") ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ ("LHBANK") ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด 

(มหำชน) (“UOB”) แล้วแต่กรณี ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เฉพำะ

กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเลือกวิธีกำรช ำระรำคำโดยรับโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร  

7) เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ  

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับค ำเสนอซื้อ กรุณำติดต่อตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่

ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)  

1.4 กำรยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย  

กำรยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยสำมำรถยื่นได้ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ระหว่ำงวันที่ 28 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนำคม 2565 ของทุกวันท ำกำร ณ ส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนในกำร

รับซื้อหลักทรัพย์  

1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)    

ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องยื่นแบบตอบรับตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย

ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ซึ่งได้กรอกข้อควำมและลงนำมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสำรประกอบได้แก่ (1) 

ใบหุ้นที่เซ็นสลักหลังโอนลอยโดยผู้ตอบรับค ำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว  (2) แบบตอบรับค ำเสนอซื้อ และ

หนังสือมอบอ ำนำจ (3) เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี 

จ ำนวน 3 ชุด โดยยื่นต่อตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้ 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

คุณชัยณรงค์ บูญชูสนอง หรือ คุณจรัญ สุขสกล 

ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์ 

          อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 ช้ัน 3, 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

         โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226 

ทั้งนี้ ตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรในกำรท ำค ำเสนอซื้อนี้ทำงไปรษณีย์ 

โดยเอกสำรทั้งหมดข้ำงต้นต้องยื่นภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันท่ี 1 มีนำคม 2565 หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ (ในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้อออกไป ผู้ท ำค ำเสนอ
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ซื้อจะประกำศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เพื่อให้ตัวแทนในกำรรับ
ซื้อหลักทรัพย์มีเวลำเพียงพอในกำรน ำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ซึ่งเป็น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นน้ันคืน 

2) กรณีฝำกหุ้นไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 

กรณีผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นฝำกไว้กับศนูย์รับฝำกหลักทรพัย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR ผ่ำน

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหุ้น และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี ที่ผู้แสดงเจตนำขำยเปิด

บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ไว้ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น ซึ่ง

จะเป็นผู้ให้บริกำรรวบรวม และน ำส่งแบบตอบรับตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดง

เจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี มำยังตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ใน

ข้อ 1.4 (1) ผู ้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งเอกสำรทั้งหมดได้ที ่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian 

ดังกล่ำว ภำยในวันและเวลำที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แต่ละรำยได้ก ำหนด เพื่อบริษัท

หลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั ้นจะได้น ำส่งให้กับตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภำยใน

ระยะเวลำรับซื้อ  

กรณีที ่ได้ฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) 
สมำชิกเลขท่ี 600 ให้ผู้แสดงเจตนำขำยปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (2) และยื่น (ก) แบบตอบ
รับตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และ (ข) เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 รวมถึงแบบ ศรท-
403 ตำมเอกสำรแนบ 1.6 และเอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้ำที่ 
2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชุด ภำยในวันท่ี 1 มีนำคม 2565 หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อน
วันสิ้นสุดระยะเวลำรบัซื้อ (ในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้อออกไป ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะประกำศแจ้งใหผู้้
แสดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เพื่อให้ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลำ
เพียงพอในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรโอนหุ้นกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนำยทะเบียน
หลักทรัพย์  หำกแบบ ศรท-403 ดังกล่ำว ได้รับกำรปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 
และ/หรือตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซื้อของผู้แสดง
เจตนำขำย 

1.5 กรณีหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยติดจ ำน ำหรือภำระผูกพันอ่ืนๆ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำ
หรือภำระผูกพันอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ 

1.6 กรณีผู้แสดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ หรือไม่ได้มีกำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นอย่ำงครบถ้วน 
หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ท ำค ำเสนอซื้อและตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธแบบตอบรับค ำเสนอซื้อตำมดุลยพินิจของผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรือตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ ผู ้ท ำค ำเสนอซื้อและตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง
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รำยละเอียดวิธีกำรตอบรับค ำเสนอซื้อตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ 
อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ท้ังนี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยอย่ำงเป็นธรรม 
 

2. วิธีกำรรับซ้ือหลักทรัพย ์ 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อประสงค์ที่จะรับซื้อหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรรวมจ ำนวน 15,920,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 26.53 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกิจกำร ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซื้อ ยกเว้นใน

กรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อยกเลิกค ำเสนอซื้อตำมเง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อตำมที่ระบุไว้ในส่วนท่ี 1 ข้อ 9 

 
3. วิธีกำรช ำระรำคำ  

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรช ำระค่ำหลักทรัพย์ผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยที่ไม่ได้ยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ในวันท ำกำรที่ 2 นับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ (“วันช ำระ
รำคำ”) ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มีนำคม 2565 หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้อออกไป กำรช ำระรำคำจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อที่อำจจะขยำยออกไป โดยจะช ำระค่ำหลักทรัพย์ตำมวิธีกำรที่ผู้แสดง
เจตนำขำยเลือกไว้ในแบบตอบรับ  

กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำท่ีหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอัตรำร้อยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมใน
กำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย และน ำส่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 

ช่ือผู้ถกูหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย : บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 2, 3 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี : 0107548000056 
วันเดือนปีท่ีหักภำษี  : 7 มีนำคม 2565 
ประเภทแบบ : ภ.ง.ด. 53 
ประเภทเงินได้ : ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหน้ำ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40 (2) แห่งประมวลรัษฎำกร 

กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเสนอขำยด้วยใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะช ำระเงินค่ำหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนำ
ขำยก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หำกใบหุ้นนั้นได้รับ
กำรปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ช ำระค่ำหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำ
ขำยมำรับเอกสำรทั้งหมดคืนจำกตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ท่ีได้ระบุไว้ข้ำงต้น 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระรำคำดังนี้ 
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3.1 รับโอนเงินเข้ำบัญชีของธนำคำรของผู้แสดงเจตนำขำย 

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่ำหลักทรัพย์เข้ำบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรำยวันของผู้แสดง

เจตนำขำยที่เปิดไว้กับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (“BBL”)  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KTB”) 

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (“BAY”) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KBANK”) ธนำคำรซีไอเอ็มบี

ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“CIMBT”) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (“TTB”) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

(มหำชน) (“SCB”) ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร ("KKP") ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ ("LHBANK") ธนำคำรยูโอบี จ ำกดั 

(มหำชน) (“UOB”)  เท่ำนั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับ

เท่ำนั้น โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับโอนเงินเข้ำบัญชีภำยในเวลำ 17.00 น. ในวันช ำระรำคำ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนำ

ขำยจะต้องแนบส ำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือส ำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวัน แล้วแต่กรณี ที่ระบุ

ช่ือและเลขท่ีบัญชี พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ในกรณีที่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้แสดงเจตนำขำยได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะช ำระค่ำหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 

สำขำสีลมคอมเพล็กซ์ โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนำขำยให้มำรับเช็ค หรือจัดส่งเช็ค

ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ  

3.2 รับเป็นเช็คของธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) สำขำสีลมคอมเพล็กซ์ 

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะช ำระค่ำหลักทรัพย์เป็นเช็คธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) สำขำสีลมคอมเพล็กซ์

ขีดคร่อมสั่งจ่ำยผู้แสดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำเช็คเข้ำบัญชีธนำคำรนอกพื้นที่ส ำนักหักบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหำนคร จะต้องใช้เวลำประมำณ 5 วันท ำกำรในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คหรือเป็นไปตำมขั้นตอนของ

แต่ละธนำคำร และผู้แสดงเจตนำขำยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บต่ำงส ำนักหักบัญชีหรือเช็ค

ธนำคำร (ถ้ำมี) โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรับเช็คได้ 2 วิธี คือ 

(1) รับเช็คด้วยตนเอง 
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำรับเช็คได้ ณ สถำนท่ีท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ระบุ

ไว้ในข้อ 1.4 (1) ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 7 มีนำคม 2565 ถึงวันท่ี 15 มีนำคม 2565  

ของทุกวันท ำกำร หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้อ ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันช ำระรำคำ 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจมำรับเช็คแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอ ำนำจ 

พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ

มอบอ ำนำจตำมที่ระบุในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง ให้กับตัวแทนใน

กำรรับซื้อหลักทรัพย์ในวันที่มำรับเช็ค  

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คค่ำหลักทรัพย์ภำยใน 7 วันท ำกำรหลังจำกวันช ำระรำคำ ตัวแทนใน

กำรรับซื้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที ่ระบุไว้ในแบบตอบรับทำง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท ำกำรที่ 8 หลังจำกวันช ำระรำคำ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำร

รับซื้อหลักทรัพย์ได้ด ำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ใน
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แบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยได้รับช ำระค่ำหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดง

เจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป  

(2) ให้จัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ  *** เฉพำะกรณีไม่เข้ำมำรับด้วย
ตนเองภำยในก ำหนดเวลำ *** 
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับภำย

หลังจำกครบก ำหนดเวลำกำรรับเช็คตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (1)   

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ได้ด ำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยได้รับช ำระรำคำ

ค่ำหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

 

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ท่ีแสดงเจตนำขำยไว้แล้ว  

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระเงินค่ำหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมวันและวิธีกำร

ช ำระรำคำที่ผู ้แสดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ตำมข้อ 3 ข้ำงต้น  หำกมีเหตุกำรณ์ที ่เกิดขึ ้นซึ ่งส่งผลให้มีกำร

เปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซื้อตำมที่ก ำหนดไว้ในส่วนท่ี 1 ข้อ 8 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรดังนี้ 

4.1 ในกรณีที ่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อลดลง ผู ้ท  ำค ำเสนอซื ้อจะช ำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที ่ลดลงนั ้นแก่  

ผู้แสดงเจตนำขำยทุกรำย โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อและตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยตกลง

และยอมรับในรำคำที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยได้แสดงเจตนำขำยไว้ก่อนวันที่ผู้ท ำ

ค ำเสนอซื้อประกำศแก้ไขข้อเสนอนั้น (เป็นเจตนำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้) ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระรำคำค่ำหลักทรัพย์

จ ำนวนดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื้อเดิมก่อนกำรแก้ไขให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำย 

4.2 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื้อสูงข้ึน ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระรำคำหลักทรพัย์ตำมรำคำที่สูงข้ึนนั้นแก่ผู้แสดงเจตนำ

ขำยทุกรำย โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อและตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยตกลงและยอมรับใน

รำคำที่สูงข้ึนนั้นแล้ว 

 

5. เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ ณ ที่ท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้

ในข้อ 1.4 (1) ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวำคม 2564 ถึงวันท่ี 26 มกรำคม 2565 ของทุกวันท ำ

กำร รวม 20 วันท ำกำร รวมระยะเวลำรับซื้อที่อำจจะขยำยออกไป (“ระยะเวลำยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย”) ตำมวิธี

ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดังนี้   

5.1 อ่ำน “ขั้นตอนกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” เอกสำรแนบ 3.1 อย่ำงละเอียด  
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5.2 กรอกข้อควำมใน “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” (“แบบค ำขอยกเลิก”) ตำมเอกสำรแนบ 

3.2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ทั้งนี้ ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบับจะต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือช่ือของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลงนำมใน

เอกสำรและรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรประกอบแบบค ำขอยกเลิกท้ังหมดจะต้องเป็นลำยมือช่ือเดียวกัน 

5.3 แนบหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับและใบหุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ 

และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี (“หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับ”) กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยท ำหลักฐำนกำรรับ

แบบตอบรับสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแสดงหลักฐำนอื่นใดตำมที่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ร้องขอ โดย

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรคืนหุ้นให้เฉพำะผู้แสดงเจตนำขำยที่ส่งมอบแบบฟอร์มและ

เอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุในข้อ 5 

กรณีที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพ ย์ 

(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 เมื่อผู้แสดงเจตนำขำยยื่นแบบค ำขอยกเลิก ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องยื่นแบบ 

ศรท-403 ตำมเอกสำรแนบ 3.5 ที่กรอกรำยละเอียด พร้อมลงลำยมือในเอกสำรอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง

แนบเอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 

ชุด เพื่อให้ทำงตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ด ำเนินกำรคืนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และฝำกคืนในบัญชีของผู้

ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขท่ี 600 ตำมที่ก ำหนดในแบบค ำขอยกเลิก  

5.4 เอกสำรแสดงตน กรณีผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยเป็น 

(1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยังไม่หมดอำยุ (กรณีที่

ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ของผู้แสดง

เจตนำขำยมำด้วย หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก) พร้อมลงลำยมือ

ชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้เยำว์ต้องแนบค ำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและ

มำรดำ) และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรแสดงตนของผู้ปกครอง และส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้ปกครอง และผู้แสดงเจตนำขำย พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

(2) บุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง ท่ียังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่ำสุด และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นับ

จนถงึวันยื่นแบบค ำขอยกเลิก พร้อมลงลำยมื่อช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น 

และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 (1) 

หรือ 5.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องเอกสำรทั้งหมดตำมที่

ระบุไว้ในย่อหน้ำนี้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง  

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรือ

หน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติ

บุคคล ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอำยุไม่เกิน 

1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบค ำขอยกเลิก ส ำเนำบัญชีรำยชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำม ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ และ

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 (1) หรือ 5.4 (2) แล้วแต่

กรณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรถูกต้องทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในย่อหน้ำนี้ 

พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง  

ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำท่ี

โนตำรี พับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดท ำหรือ

รับรองควำมถูกต้อง และได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศท่ี

เอกสำรได้จัดท ำหรือรับรองควำมถูกต้อง ซึ่งต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบค ำขอยกเลิก   

กรณีที่ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ หรือนำมสกุลของผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตร

ประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือกรณีที่ช่ือนิติบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์

ที่ปรำกฎในใบหุ้นไม่ตรงกับท่ีปรำกฎในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

ไทย) หรือหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว) ผู้แสดงเจตนำขำยต้องกรอก “แบบค ำขอ

แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (แบบ ศรท-301) ตำมเอกสำรแนบ 3.6 พร้อมแนบส ำเนำ

หลักฐำนกำรแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบใุห้

ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 

หรือหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบับจะต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรและรับรอง
ส ำเนำถูกต้องในแบบฟอร์มและเอกสำรประกอบค ำขอยกเลิกท้ังหมดจะต้องเป็นลำยมือช่ือเดียวกัน 
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5.5 กรณีที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำด้วยตนเอง     

ต้องมี “หนังสือมอบอ ำนำจ” ตำมเอกสำรแนบ 3.3 พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรแสดง

ตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย จะต้องมีส ำเนำหนังสือมอบ

อ ำนำจให้ Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 5.3 และ 5.4 ข้ำงต้น จะลง

นำมโดย Custodian และจะต้องมีส ำเนำหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมแนบส ำเนำ

เอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้มีอ ำนำจลงนำม

นั้นอีก 1 ฉบับ 

5.6 ยื่นแบบค ำขอยกเลิกตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสำรตำมที่

ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.4 ได้ที่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภำยในระยะเวลำ

ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ทั้งนี ้ ผู ้ท ำค ำเสนอซื้อและตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย

หลักทรัพย์ทำงไปรษณีย์ 

5.7 เมื่อตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบค ำขอยกเลิกและเอกสำรประกอบตำมที่ระบุไว้ในข้อ 

5.3 และ 5.4 ครบถ้วนถูกต้อง ภำยในระยะเวลำยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะ

ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

▪ ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะน ำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้รับมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลกิ
กำรแสดงเจตนำขำย โดยผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถมำติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่
ส ำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)   

▪ ในกรณีขอรับคืนกรณีไร้ใบหุ้น เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยมีบัญชีอยู่ ผู้
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหลักทรัพย์รำยกำรละ 100 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฝำกเข้ำ
บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขท่ี 600 
(แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีบัญชีอยู่ ตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอยกเลิก ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ยื่น
เอกสำร 
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ส ำหรับผู้แสดงเจตนำขำยท่ีได้แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้ 

หมำยเหตุ: กำรรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 

จะเป็นไปตำมลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น) ที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำย ผู้ยกเลิกกำร

แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรับหุ้นคืนได้ 

6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือ  

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อ ตำมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งกำรยกเลิกค ำ

เสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำยที่มีชื่อปรำกฏตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุด ภำยในวันท ำกำร

หลังจำกพ้นก ำหนดที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถแจ้งทักท้วงเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผู้ท ำค ำเสนอซื้อ (ส ำนักงำน ก.ล.ต . 

สำมำรถแจ้งทักท้วงเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้ภำยใน 3 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับแจ้ง

เหตุ) และผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะแจ้งกำรยกเลกิค ำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผำ่นตลำดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทำงหนึ่ง โดยผู้ตอบรับค ำ

เสนอซื้อสำมำรถติดตำมข่ำวสำรดังกล่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกน้ันให้ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ด ำเนินกำรดังนี้ 

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนำขำย โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถ

มำติดต่อรับใบหุ้นคืนท่ีส ำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันท ำกำรถัด

จำกวันที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อแจ้งกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อ   

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อภำยในช่วง 20 วันท ำกำรแรกของระยะเวลำรับซื้อ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์

จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมช่ือและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับภำยใน 

30 วันท ำกำรนับจำกวันที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อแจ้งกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อ เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะต้อง

น ำใบหุ้นของผู้แสดงแจตนำขำยนั้น ไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ภำยใน 2 วันท ำกำรสุดท้ำย

ก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ เพื่อให้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ทั้งนี้ กำร

ขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนำขำยต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนท่ีตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ก ำหนดไว้ โดยผู้แสดง

เจตนำขำยต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นท่ีเกี่ยวกับกำรคืนใบหุ้นท้ังหมด (ถ้ำมี) 

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรคืนหลักทรัพย์ผำ่นศูนยร์บั

ฝำกหลักทรัพย์เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer 

Account) สมำชิกเลขที่ 600 (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีบัญชีอยู่ ตำมที่ผู้แสดงเจตนำขำยระบุไว้ในแบบ

ตอบรับภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีผู้ท ำค ำเสนอซื้อแจ้งกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

ส ำหรับผู้แสดงเจตนำขำยท่ีได้แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้ 
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หมำยเหตุ: กำรรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะ

เป็นไปตำมลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น) ที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำย ผู้แสดงเจตนำขำยไม่

สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรับหุ้นคืนได้ 

  

7. กำรก ำหนดรำคำเสนอซ้ือ 

 7.1 ที่มำของรำคำเสนอซ้ือ 

  รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญของกิจกำรเท่ำกับ 38.35 บำทต่อหุ้น (สำมสิบแปดบำทสำมสิบห้ำสตำงค์) และรำคำเสนอซื้อหุ้น

บุริมสิทธิของกิจกำรเท่ำกับ 48.15 บำทต่อหุ้น (สี่สิบแปดบำทสิบห้ำสตำงค์) ซึ่งเป็นรำคำที่ก ำหนดโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ซึ่งรำคำ

ดังกล่ำวเป็นรำคำที่ไม่ต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดของรำคำที่ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 

ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ในข้อ 56 เกี่ยวกับรำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ในกำรท ำค ำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำรำคำเสนอซื้อจะต้องไม่ต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดจำกกำรค ำนวณ 4 

วิธี ดงัต่อไปนี ้

 1. รำคำสูงสุดที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ บุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert Party) 

กับผู้ท ำค ำเสนอซื้อ หรือบุคคลมำตรำ 258 ของบุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้หุ้น

สำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 2. รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (Volume Weighted Average Market Price) ของหุ้นนั้นในระหว่ำง 5 วันท ำกำรกอ่น

วันท่ีคณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้น หรือวันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

กิจกำร มีมติให้เพิกถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน 

 3. มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกิจกำร โดยค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนรำคำตลำดล่ำสุดของสินทรัพย์และ

หนี้สินของกิจกำรนั้นแล้ว (Adjusted Book Value : Adjusted BV) 

 4. มูลค่ำยุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

 

  ทั้งนี้ กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของกิจกำรตำมข้อ 4. ได้จัดท ำโดยบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด (“ที่

ปรึกษำทำงกำรเงิน”) ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ท ำค ำเสนอซื้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ทั้งนี้ กำร

ค ำนวณมลูค่ำของหลักทรัพยด์ังท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน รำคำ (บำทต่อหุ้น) 
1. รำคำสูงสดุที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรอืบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้หุ้นสำมญัหรือหุ้น
บุริมสิทธินั้นมำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- ไม่มี -  
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน รำคำ (บำทต่อหุ้น) 

2. รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (Volume Weighted Average Price) ของหุ้นนั้นในระหว่ำง 5 วัน
ท ำกำรก่อนวันที่คณะกรรมกำรของกิจกำร มีมติเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้น
ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ กล่ำวคือช่วงระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 14 
ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลำคม 2564 ก่อนวันที่คณะกรรมกำรกำรของกิจกำร มีมติเพื่อเสนอใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้น  
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของกิจกำรไม่มีกำรซื้อขำยเนื่องจำกวันที่ 11 ตุลำคม 2564 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น
เครื่องหมำย NC และเครื่องหมำย SP ห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 

- ไม่มี - 

3. มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกิจกำร โดยค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนรำคำตลำด
ล่ำสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจกำรนั้นแล้ว ทั้งนี้ มูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินของกิจกำร อ้ำงอิง
จำกงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งเป็นงบกำรเงินของกิจกำรที่ได้รับกำรสอบทำน
ล่ำสุดโดยผู้สอบบัญชี ก่อนท่ีผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้ยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- หุ้นสำมัญ 

รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ 600.00 
เงินส ำรองตำมกฎหมำย 150.00 

ก ำไรสะสม 222.00 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 74.02 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนกำรปรับปรุง 1,046.02 
หัก เงินปันผลหุ้นบรุิมสิทธิค้ำงจ่ำย 147.00 
บวก สรุปรำยกำรปรับปรุงตำมข้อ 1.2.1-1.2.4 1,402.05 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจำกปรับปรุง 2,301.06 
จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 60.00 

มูลค่ำตำมบัญชีหุน้สำมัญหลังกำรปรับปรุง (บำทต่อหุ้น) 38.35 
 
- หุ้นบุริมสิทธ ิ

รำยละเอียด มูลค่ำ 
มูลค่ำตำมบัญชีหุน้สำมัญหลังกำรปรับปรุง (บำทต่อหุ้น) 38.35 

บวก เงินปันผลค้ำงจ่ำยหุ้นบุริมสิทธิ (บำท/หุ้น) 9.80 
มูลค่ำตำมบัญชีหุน้บุริมสิทธิหลังปรับปรุงมูลค่ำ (บำทต่อหุ้น) 48.15 

- ที่มำ : งบกำรเงินรวมของกิจกำร ส ำหรับงวดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 งบกำรเงนิล่ำสุด
ของบริษัทต่ำงๆ ที่ถือโดยกิจกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำยงำนกำรประเมินทรัพย์สินโดย บริษัท 
อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ำกัด กำรประเมินมูลค่ำหุ้นในบัญชีเงินลงทุนของกิจกำรในบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่ใช้รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 15 วันท ำกำรก่อนวันประชุม

รำคำหุ้นสำมัญ 38.35 
บำทต่อหุ้น 

 
รำคำหุ้นบรุิมสิทธิ 
48.15 บำทต่อหุ้น 
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน รำคำ (บำทต่อหุ้น) 

คณะกรรมกำรของกิจกำร และกำรประเมินรำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ใช้รำคำปิดเฉลี่ย 15 วัน
ท ำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรกิจกำร ในช่วงเวลำเดียวกัน คือ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยำยน 2564 
ถึงวันท่ี 20 ตุลำคม 2564 

4. มูลค่ำยุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสำมัญและหุ้นบรุิมสิทธิของกิจกำร ท่ีประเมินโดยที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้สำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของ
กิจกำร จำกกำรประเมินมลูค่ำหลำยวิธีประกอบกัน ดังนี ้

วิธีกำรประเมิน มูลค่ำ 
4.1 วิธีมูลค่ำหุ้นตำมบญัชี (Book Value Approach) 
  หุ้นสำมญั (บำท/หุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ (บำท/หุ้น) 

(วิธีไม่เหมำะสม) 
14.98 
24.78 

4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
  หุ้นสำมญั (บำท/หุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ (บำท/หุ้น) 

(วิธีท่ีเหมำะสม) 
38.35 
48.15 

4.3 วิธีเปรียบเทียบอัตรำส่วนตลำด (Market Comparable Approach) 
 4.3.1 วิธีอัตรำส่วนรำคำต่อมูลคำ่ตำมบัญชี (Price to Book Value : 
P/BV) 
  - หุ้นสำมัญ (บำท/หุ้น) 
  - หุ้นบุริมสิทธิ (บำท/หุ้น) 
 4.3.2 วิธีอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) 
  - หุ้นสำมัญ (บำท/หุ้น) 
  - หุ้นบุริมสิทธิ (บำท/หุ้น) 

(วิธีไม่เหมำะสม) 
 
 

13.27 – 16.35 
23.07 – 26.15 

 
1.88 
11.68 

4.4 วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) - ไม่มี -  

รำคำหุ้นสำมัญ 38.35 
บำทต่อหุ้น 

 
รำคำหุ้นบรุิมสิทธิ 
48.15 บำทต่อหุ้น 

 

รำยละเอียดกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของกจิกำร ซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร จำกกำรประเมินมูลค่ำหลำยวิธี

ประกอบกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรในกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินใช้ประเมิน มีดังต่อไปนี้ 

1. วิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีเปรียบเทียบอัตรำส่วนตลำด (Market Comparable Approach) 

4. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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ทั้งนี้ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสทิธิของกิจกำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ท ำกำรประเมินโดยอ้ำงอิง

จำกข้อมูลที่ได้รับจำกผู้บริหำรของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ งบกำรเงินรวม ณ 30 มิถุนำยน 2564 ของกิจกำร ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบับล่ำสุด

ก่อนวันที่คณะกรรมกำรของกิจกำร มีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้นซึ่งคือวันที่ 21 ตุลำคม 2564 

รำยงำนกำระประเมินทรัพย์สินของกิจกำร ที่จัดท ำโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินรำคำ

อิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ ฯลฯ 

อย่ำงไรก็ดี ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำข้อมูลและเอกสำรส ำคัญดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

สมบูรณ์และครบถ้วน รวมทั้งพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ และข้อมูลที่สำมำรถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ อำจ

ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรประเมินมูลค่ำของกิจกำร ทั้งนี้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร

ประเมินมูลค่ำของหุ้นสำมัญของกิจกำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละวิธี ดังนี้ 

 

1.1 วิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (Book Value Approach) 

 กำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำร โดยใช้วิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (มูลค่ำทรัพย์สินรวมหักด้วยมูลค่ำหนี้สินรวม) นั้น 

อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมฉบับล่ำสุดซึ่งได้รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของกิจกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.  

โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประเมินโดยใช้งบกำรเงินรวมงวดล่ำสดุ สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 โดยน ำมูลค่ำตำมบัญชี หรือส่วน

ของผู้ถือหุ้นหำรด้วยจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วท้ังหมดของกิจกำร 

รำยละเอียด มูลค่ำ 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ (ล้ำนบำท) 600.00 

เงินส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) 150.00 
ก ำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้ำนบำท)  222.00 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท)  74.02 
หัก เงินปันผลหุ้นบรุิมสิทธิค้ำงจ่ำย (ล้ำนบำท)  147.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักเงินปันผลบุริมสิทธิค้ำงจ่ำย (ล้ำนบำท) 899.02 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น) 60.00 
มูลค่ำหุ้นสำมัญ (บำท/หุ้น) 14.98 

เงินปันผลหุ้นบรุิมสิทธิค้ำงจ่ำย (บำท/หุ้น) 9.80 
มูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิ (บำท/หุ้น) 24.78 

  

มูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำรที่ค ำนวณได้จำกวิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี เท่ำกับ 14.98 บำทต่อหุ้น และมูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิ 

เท่ำกับ 24.78 บำทต่อหุ้น อย่ำงไรก็ดี วิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีพิจำรณำมูลค่ำทำงบัญชีของกิจกำร ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยวิธีดังกล่ำว

ยังไม่สะท้อนถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจกำรในปัจจุบัน ทั้งที่ดิน อำคำร เครื่องจักร และกำรลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกน้ี ยังไม่ได้ค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภำวะ
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เศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำวิธีมูลค่ำตำมบัญชีไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำของหุ้น

สำมัญของบริษัท เนื่องจำกอำจจะไม่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมูลค่ำที่แท้จริงของบริษัทได้ 

 

1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 กำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำร โดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้น ำมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีที่

ได้มีกำรค ำนวณไว้ในข้อ 1.1 และปรับปรุงด้วยรำยกำรต่ำงๆ ดังนี ้

- มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจกำร ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้

ประเมินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำธำรณะ  

- กำรประเมินรำคำหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  ที่จะก ำหนดจำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 

15 วันท ำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำร และกำรประเมินรำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ใช้รำคำปิดเฉลี่ย 15 วัน

ท ำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรกิจกำร ในช่วงเวลำเดียวกนั คือ ตั้งแต่วันท่ี 29 กันยำยน 2564 ถึงวันท่ี 20 ตุลำคม 2564 

- กำรปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ำงๆ ที่ถือโดยกิจกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จะอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินฉบับ

ผู้บริหำรของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุด เว้นแต่บำงบริษัทซึ่งไม่ได้มีกำรจัดท ำงบ

กำรเงิน ณ วันท่ีดังกล่ำว ซึ่งจะอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินปี 2563 ของบริษัทน้ันๆ เป็นเกณฑ์อ้ำงอิง  

 ในกำรประเมินมูลค่ำหุ้นของกิจกำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ใช้มูลค่ำตำมบัญชีซึ่งปรำกฏตำมงบกำรเงินล่ำสุด ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2564 และมีกำรเปรียบเทียบกับงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบแล้วของงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ

กิจกำร มำปรับปรุงด้วยรำยกำรต่ำงๆ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตำมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) หรือ UT หรือ กิจกำร ซึ่งจะปรับปรุงรำยกำรมูลค่ำยุติธรรม

ของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ รำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และรำยกำรลงทุนในตรำสำร

ทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ)  

2) บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ำกัด หรือ UNF ซึ่งจะปรับปรุงรำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน รำยกำรลงทุน

ในตรำสำรทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน และมูลค่ำส่วนของผู้

ถือหุ้นที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย  

3) บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด หรือ UBM ซึ่งจะปรับปรุงรำยกำรมูลค่ำรำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) และรำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน และมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลงทุนผ่ำน

บริษัทย่อย 

4) บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ ำกัด หรือ MRC 

5) กำรปรับปรุงรำยกำรเงินปันผลค้ำงจ่ำยของหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร 

 

รำยละเอียดกำรปรับปรุง มีดังนี้ 

1.2.1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) หรือ UT หรือ กิจกำร 
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1) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียด

เพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 5)  

 ที่ดิน อำคำร และเครื่องจักร และอุปกรณ์ อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเพื่อใช้ส ำหรับ

วัตถุประสงค์สำธำรณะ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564 ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีรำยละเอียด ดังน้ี 

- ที่ดิน (จังหวัดสมุทรปรำกำร) ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ทำงหลวงหมำย 3 , ระหว่ำงหลัก

กิโลเมตรที่ 39-40) ต ำบลบำงปูอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยที่ดินประกอบด้วย 3 แปลง

ติดต่อกัน (โฉนด 6219, 95776, 96599) มีเนื้อที่รวมโดยประมำณ 218 ไร่ 33 ตำรำงวำ แบ่งหักเนื้อที่ดินส่วนท่ี

ถูกรุกล ้ำประมำณ 2 ไร่ 2 งำน จะเหลือเนื้อที่ดินสุทธิประมำณ 215 ไร่ 2 งำน 33 ตำรำงวำ โดยผู้ประเมินรำคำ

ทรัพย์สินใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำดในกำรพิจำรณำหำมูลค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดิน จะอิงอยู่บนข้อมูลกำรซื้อ

ขำยของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเปรียบทียบได้ และปรับแก้ไขรำคำ โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่ง

ทรัพย์สินที่ท ำกำรประเมินรำคำ กับข้อมูลตลำดที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

ได้เปรียบเทียบรำคำประเมินโดยเปรียบเทียบรำคำประเมินรำชกำร พบว่ำ รำคำประเมินรำชกำรสูง กว่ำรำคำ

ประเมินของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน เนื่องจำกผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินเห็นว่ำ ที่ดินดังกล่ำวมีอำคำรของบุคคล

อื่นปลูกสร้ำงในเขตทำงของถนนสุขุมวิท ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำโฉนดของที่ดิน ท ำให้ทรัพย์สินไม่สำมำรถใช้

ทำงเข้ำออกสู่ถนนสุขุมวิทได้โดยตรง ดังนั้น จึงปรับมูลค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดินดังกล่ำวลดลง ฉะนั้นที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินจึงอ้ำงอิงรำคำประเมินท่ีดินที่จะน ำมำปรับปรุงจำกรำคำประเมินรำชกำร  

- อำคำร มีอำยุใช้งำน 40 ปี พื้นที่ใช้สอยภำยในอำคำรประมำณ 125,000 ตำรำงเมตร โดยผู้ประเมิน

รำคำทรัพย์สินใช้วิธีต้นทุนทดแทนในกำรพิจำรณำหำมูลค่ำตลำดยุติธรรมของอำคำร ซึ่งภำยใต้วิธีต้นทุนทดแทน

นั้น จะเป็นกำรประเมินค่ำทรัพย์สินบนพื้นฐำนของรำคำทดแทนของทรัพย์สินหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำจำกกำรเสื่อม

ทำงกำยภำพ กำรเสื่อมรำคำทำงประโยชน์ใช้สอย และกำรเสื่อมอันเนื่องมำจำกปัจจัยภำยนอกหรือทำงเศรษฐกิจ 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมปั่นด้ำยและผลิตสิ่งทอ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนน

สุขุมวิท (ทำงหลวงหมำย 3, ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 39-40) ต ำบลบำงปูอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร จ ำนวน 460 ชิ้น และตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนภำยในเครือสหยูเนี่ยน แยกจำกถนนเทพรัตน 

(ทำงหลวงหมำยเลข 34,ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 37-38) ต ำบลบำงสมัคร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จ ำนวน 62 ช้ิน โดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินใช้วิธีต้นทุนทดแทนในกำรพิจำรณำหำมูลค่ำตลำดยุติธรรมที่มีกำรซื้อ

ขำยระหว่ำงกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเป็นกำรประเมินค่ำทรัพย์สินบนพื้นฐำนของรำคำทดแทนของ

ทรัพย์สินหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำจำกกำรเสื่อมทำงกำยภำพ กำรเสื่อมรำคำทำงประโยชน์ใช้สอย และกำรเสื่อมอัน

เนื่องมำจำกปัจจัยภำยนอกหรือทำงเศรษฐกิจ 
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สรุปรำยละเอียดและกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้  

          หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ 30 มิถุนำยน 2564 

ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) 
ก่อนหักภำษ ี

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 1/ 

1. ท่ีดินจังหวัดสมุทรปรำกำร 

 (อ้ำงอิงรำคำประเมินโดยรำชกำร) 
1,306.10  29.87  1,276.22  1,020.98  

2. อำคำร 102.10  3.85  98.25  78.60  
3. เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 32.10  35.49/2 (3.39) (2.71) 

รวม 1,440.30  69.22  1,371.08  1,096.86  

หมำยเหตุ: 1/ ที่ปรึกษำกำรเงินก ำหนดให้มีกำรหักหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่ำงรำคำจำกกำรปรับปรุง

มูลค่ำ 

 2/ มูลค่ำตำมบัญชี ณ 30 มิถุนำยน 2564 ของเครื่องจักร จ ำนวน 35.49 ล้ำนบำท ค ำนวณจำก มูลค่ำเครื่องจักรรวม 

หักกับมูลค่ำเครื่องจักรขนำดเล็กซึ่งไม่ได้มีกำรประเมินรำคำ จะเท่ำกับ 38.45 - 2.95 = 35.49 ล้ำนบำท 

 

2) รำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 5) 

 กิจกำรมีกำรบันทึกมูลค่ำที่ดิน เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนภำยในเครือสหยูเนี่ยน แยกจำกถนนเทพรัตน (ทำง

หลวงหมำยเลข 34,ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 37-38) ต ำบลบำงสมัคร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็น

รำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินเปล่ำ 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 คือ ที่ดิน โฉนด 

32694 มีเนื้อทีร่วมโดยประมำณ 12 ไร่ 3 งำน 75 ตำรำงวำ ซึ่งกิจกำร ได้ท ำสัญญำให้เช่ำที่ดินกับบริษัท ยูเนี่ยน

โชจิรุชิ จ ำกัด เนื้อที่ 9 ไร่ 79 ตำรำงวำ เป็นระยะเวลำ 3 ปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนำยน 

2567 และกลุ่มที่ 2 คือ ที่ดิน 3 โฉนด (โฉนด 25420, 25421, 32693) เนื้อท่ีรวมโดยประมำณ 71 ไร่ 3 งำน 20 

ตำรำงวำ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินเปล่ำ ถนน และที่ดินที่พัฒนำเป็นบ่อเก็บน ้ำใช้ โดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินใชว้ิธี

เปรียบเทียบข้อมูลตลำดในกำรพิจำรณำหำมูลค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดิน ซึ่งจะอิงอยู่บนข้อมูลกำรซื้อขำยของ

ทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเปรียบเทียบได้ และปรับแก้ไขรำคำ โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ทรัพย์สินที่ท ำกำรประเมินรำคำ กับข้อมูลตลำดที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบ อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำ

ทรัพย์สินเพื่อใช้ส ำหรับวัตถุประสงค์สำธำรณะ ฉบับลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พ

เพรซัล (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.  
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สรุปรำยละเอียดและกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) รำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ดังนี ้ 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญช ี

ณ 30 มิถุนำยน 2564 
ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) 

ก่อนหักภำษ ี
ส่วนเพ่ิม 

(ส่วนลด) 1/ 
ที่ดิน (จังหวัดฉะเชิงเทรำ) 365.00  47.35  317.65  254.12  

รวม 365.00  47.35  317.65  254.12  

หมำยเหตุ: 1/ ที่ปรึกษำกำรเงินก ำหนดให้มีกำรหักหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่ำงรำคำจำกกำรปรับปรุง

มูลค่ำ 

 

3) รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 

 กิจกำรได้มีกำรลงทุนในหุ้นทำงตรงในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด 

(มหำชน) หรือ SUC ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีกำรปรับปรุงรำยกำรลงทุนในหุ้นดังกล่ำว โดยพิจำรณำมูลค่ำ

ยุติธรรมจำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลำ 15 วันท ำกำร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยำยน 

2564 – 20 ตุลำคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564  

 

สรุปรำยละเอียดและกำรปรบัปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ฯ) ดังนี ้ 

   หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด 
มูลค่ำรวม 

ตำมรำคำตลำด 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 

บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (SUC) 32.68 36.25 (3.57) 
รวม (3.57) 

 

ตำรำงสรุปกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ของ UT มีดังนี ้

กำรปรับปรุงของ UT มูลค่ำที่ต้องปรับปรุง (ล้ำนบำท) 

1) ที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอปุกรณ ์ 1,096.86 
2) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 254.12 
3) กำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) (3.57) 

รวม 1,347.41 
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1.2.2 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ำกัด หรือ UNF ซึ่งจะปรับปรุงรำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน รำยกำรลงทุน

ในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่ำนบริษัทยอ่ย 

และมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

1) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ท่ีดิน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 5)  

ที่ดิน อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเพื่อใช้ส ำหรับวัตถุประสงค์สำธำรณะ ฉบับลงวันที่ 1 

ตุลำคม 2564 ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีรำยละเอียด ดังน้ี 

- ที่ดิน (จังหวัดพิษณุโลก) ตั้งอยู่ที่ทำงหลวงแผ่นดินสำยนครสรรค์-พิษณุโลก (ทำงหลวงหมำยเลข 

117, ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 124-125 ต ำบลท่ำทอง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่รวม

โดยประมำณ 71 ไร่ 3 งำน 40.4 ตำรำงวำ และที่ดิน (จังหวัดนครปฐม) ตั้งอยู่ที่ถนนเทพนคร แยกจำกถนน

มำลัยแมน (ทำงหลวงหมำยเลข 321 ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 23-24 ต ำบลทุ่งกระพังโหม อ ำเภอก ำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่รวมโดยประมำณ 10 ไร่ โดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด

ในกำรพิจำรณำหำมูลค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดิน จะอิงอยู่บนข้อมูลกำรซื้อขำยของทรัพย์สินที่มีลักษณะ

ใกล้เคียง หรือเปรียบเทียบได้ และปรับแก้ไขรำคำ โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงทรัพย์สินที่ท ำกำร

ประเมินรำคำ กับข้อมูลตลำดที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบ  

 

 สรุปรำยละเอียดและกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ที่ดิน ดังนี้  

          หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ 30 มิถุนำยน 2564 

ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) 
ก่อนหักภำษ ี

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 1/ 

ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 417.00  8.51 424.49 339.59 
ที่ดินจังหวัดนครปฐม 16.00  

รวม 433.00  8.51 424.49 339.59 

หมำยเหตุ: 1/ ที่ปรึกษำกำรเงินก ำหนดให้มีกำรหักหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่ำงรำคำจำกกำรปรับปรุง

มูลค่ำ 

2) รำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 

UNF ได้มีกำรลงทุนในหุ้นทำงตรงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัท ยูเนี่ยนพลำสติก 

จ ำกัด (มหำชน) หรือ UP บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) หรือ WACOAL บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

หรือ RATCH และ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) หรือ BBL ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีกำรปรับปรุงรำยกำร

ลงทุนในหุ้นดังกล่ำว โดยพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมจำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลำ 

15 วันท ำกำร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยำยน 2564 – 20 ตุลำคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อ

วันท่ี 21 ตุลำคม 2564 
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สรุปรำยละเอียดและกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ดังนี ้ 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด 
มูลค่ำรวม 

ตำมรำคำตลำด 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 

บริษัท ยูเนี่ยนพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) (UP) 0.39  0.36  0.02  
บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) (WACOAL) 0.02  0.02  (0.00) 

บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (RATCH) 0.92  0.91  0.01  
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (BBL) 1.18  1.13  0.05  

รวม 2.51 2.43 0.08 

 

3) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย 

UNF มีกำรถือหุ้นในบริษัท ยูเนี่ยนแอสเซท โฮลดิ้งส ์จ ำกัด หรือ UAH ในสัดส่วนร้อยละ 82.67 ซึ่ง UAH มี

กำรลงทุนทำงตรงในตรำสำรทุน (หุ ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีกำร

ปรับปรุงรำยกำรลงทุนในหุ้นดังกล่ำว โดยพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมจำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้น

ย้อนหลังในช่วงเวลำ 15 วันท ำกำร ตั ้งแต่วันที่ 29 กันยำยน 2564 – 20 ตุลำคม 2564 ก่อนวันประชุม

คณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564  

และกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำงๆ เช่น ห้องชุดพักอำศัย สิทธิกำรเช่ำห้องชุดพักอำศัย เป็นต้น (โปรดพิจำรณำ

รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 5) โดยผ่ำนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยจ ำนวน 8 บริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น

ร้อยละ 99.99) ดังนี ้ 

1. บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ ำกัด หรือ UPP  

2. บริษัท ยูเนี่ยน สมคิด จ ำกัด หรือ USK  

3. บริษัท ยูเนี่ยน จำมจุรี จ ำกัด หรือ UCR  

4. บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ ำกัด หรือ UCL  

5. บริษัท ยูเนี่ยน เรสซิเดนซ์ หัวหิน จ ำกัด หรือ URHH  

6. บริษัท ยูเนี่ยน พร้อมพงษ์ จ ำกัด หรือ UPH  

7. บริษัท ยูเนี่ยน ริเวอร์ไซด์ จ ำกัด หรือ URV และ  

8. บริษัท วีนัส เรสซิเดนซ์ จ ำกัด หรือ VR  
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ทั้งนี้ ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวด้วยวิธีกำรยึดหลักข้อมูลทำงตลำด หรือ

วิธีกำรเปรียบเทียบ ซึ่งโดยวิธีกำรนี้ มูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สิน จะอิงอยู่บนข้อมูลของกำรซื้อขำย และรำยกำร

เปรียบเทียบของทรัพย์สิน ที่ซื้อขำยกันในช่วงเวลำที่ใกล้เคียง ซึ่งกำรเปรียบเทียบตั้ งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับ

ทรัพย์สินที่ท ำกำรประเมินค่ำนี้ รวมทั้งพิจำรณำถึงปัจจัยของสถำนที่ตั้ง ขนำด และรูปร่ำงของทรัพย์สิน ลักษณะ

ชนิด และคุณภำพของสิ่งที่พัฒนำรวมถึงระยะเวลำด้วย จำกนั้นจึงน ำปัจจัยดังกล่ำวมำวิเครำะห์ และปรับแก้ไข

ข้อแตกต่ำง กระทั่งสำมำรถสรุปรำคำทรัพย์สินได้ ซึ่งวิธีกำรประเมินรำคำดังกล่ำวเหมำะสมและสำมำรถสะท้อน

มูลค่ำตลำดของรำคำอำคำรชุดพักอำศัย 

 

สรุปรำยละเอียดและกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย ดังนี ้ 

3.1 ) กำรลงทุนทำงตรงในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 

     หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด 
มูลค่ำรวม 

ตำมรำคำตลำด 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  (BBL) 2.36 2.26  0.10  

รวม 0.10 

รวมรำยกำรปรับปรุงของ UAH ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ UNF ร้อยละ 82.67 0.09 

 

3.2) กำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำงๆ เช่น ห้องชุดพักอำศัย สิทธิกำรเช่ำห้องชุดพักอำศัย เป็นต้น ผ่ำนกำรถือหุ้นใน

บริษัทย่อยจ ำนวน 8 บริษัท 

     หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด 
มูลค่ำยุติธรรม

จำกกำร
ประเมิน 

มูลค่ำตำม
บัญชี ณ 30 
มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของ 

UAH 
หลังหักภำษี1/ 

1) บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ ำกัด  
- ห ้องชุดพักอำศัย 11 ยูน ิต และที ่ด ินเปล ่ำจ ังหวัด
สมุทรปรำกำร 4 ไร่ 2 งำน 7 ตำรำงวำ 

253.40 242.90 10.50 8.40 

2) บริษัท ยูเนี่ยน สมคิด จ ำกัด  
ห้องชุดพักอำศัย 1 ยูนิต 

62.20 40.88 21.32 17.05 
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รำยละเอียด 
มูลค่ำยุติธรรม

จำกกำร
ประเมิน 

มูลค่ำตำม
บัญชี ณ 30 
มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของ 

UAH 
หลังหักภำษี1/ 

3) บริษัท ยูเนี่ยน จำมจุรี จ ำกัด  
สิทธิกำรเช่ำห้องพักชุดอำศัย 2 ยูนิต (อำยุสัญญำเช่ำ
คงเหลือ 20.942 ปี)  

26.80 0.18 26.62 21.29 

4) บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ ำกัด -ไม่มีรำยกำรปรับปรุงสินทรัพย์- 

5) บริษัท ยูเนี่ยน เรสซิเดนซ์ หัวหนิ จ ำกัด  
ห้องชุดพักอำศัย 22 ยูนิต 

99.10 87.66 11.44 9.15 

6) บริษัท ยูเนี่ยน พร้อมพงษ์ จ ำกัด  
ห้องชุดพักอำศัย 4 ยูนิต 

104.80 59.19 45.61 36.49 

7) บริษัท ยูเนี่ยน ริเวอร์ไซด์ จ ำกดั  
ห้องชุดพักอำศัย 1 ยูนิต 

47.10 45.04 2.06 1.65 

8) บริษัท วีนัส เรสซิเดนซ์ จ ำกดั  
ห้องชุดพักอำศัย 1 ยูนิต 

80.90 61.60 19.30 15.44 

รวม 674.30 537.46 136.84 109.47 

รวมรำยกำรปรับปรุงของ UAH ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ UNF ร้อยละ 82.67 90.50 

หมำยเหตุ: 1/ ที่ปรึกษำกำรเงินก ำหนดให้มีกำรหักหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่ำงรำคำจำกกำรปรับปรุง

มูลค่ำ 

  

4) มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย   

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

ของ UAH ในแต่ละบริษัทย่อย เนื่องจำก UAH ได้มีกำรบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในรำคำทุน โดยมี

รำยละเอียด ดังนี้  

           หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร มูลค่ำเงินลงทุน ณ 30 
มิถุนำยน 2564   

มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของ UAH 

ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด)  

บริษัท ยูเนี่ยนทรัพยส์ิน จ ำกัด  650.00 674.34 24.34 
บริษัท ยูเนี่ยนสมคิด จ ำกดั  60.00 57.87 (2.13) 
บริษัท ยูเนี่ยนจำมจุรี จ ำกดั  40.00 38.06 (1.94) 
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รำยกำร มูลค่ำเงินลงทุน ณ 30 
มิถุนำยน 2564   

มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของ UAH 

ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด)  

บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ ำกัด  60.00 60.26 0.26 
บริษัท ยูเนี่ยนเรสซเิดนซ์ หัวหิน 
จ ำกัด  

100.00 94.54 (5.46) 

บริษัท ยูเนี่ยนพร้อมพงษ์ จ ำกัด  80.00 78.17 (1.83) 

บริษัท ยูเนี่ยนรเิวอร์ไซด์ จ ำกัด  400.00 394.44 (5.56) 
บริษัท วีนัสเรสซิเดนซ์ จ ำกัด  70.00 63.03 (6.97) 

รวม 1,460.00 1,460.73 0.73 
รวมรำยกำรปรับปรุงของ UAH ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ UNF ร้อยละ 82.67 0.61 

 

ตำรำงสรุปกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ของ UNF มีดังนี ้

กำรปรับปรุงของ UNF มูลค่ำที่ต้องปรับปรุง (ล้ำนบำท) 
1) ที่ดิน 339.59 

2) กำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 0.08 
3) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย 

3.1) กำรลงทุนทำงตรงในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
3.2) กำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำงๆ 

 
0.09 
90.50 

4) มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 0.61 
รวม 430.87 

 

1.2.3 บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด หรือ UBM ซึ่งจะปรับปรุงรำยกำรมูลค่ำรำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) และรำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย  

1) รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 

UBM ได้มีกำรลงทุนในหุ้นทำงตรงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ คือ SUC UT และ UP ซึ่งที่

ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีกำรปรับปรุงรำยกำรลงทุนในหุ้นดังกล่ำว โดยพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมจำกรำคำตลำด

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลำ 15 วันท ำกำร ตั้งแต่วันท่ี 29 กันยำยน 2564 – 20 ตุลำคม 

2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังนี้ 

         หน่วย : ล้ำนบำท  

รำยละเอียด 
มูลค่ำรวม 

ตำมรำคำตลำด 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

รำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
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รำยละเอียด 
มูลค่ำรวม 

ตำมรำคำตลำด 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

1. บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (SUC) 953.38 1,057.56 (104.18) 

2. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) (UT) 199.67 175.45 24.22 
3. บริษัท ยูเนี่ยนพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) (UP) 0.04 0.04 0.00 

รวม 1,153.09 1,233.05 (79.96)  

 

2) รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมทีล่งทุนผ่ำนบริษัทย่อย 

UBM มีกำรถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งบริษัทเหล่ำนั้นมีกำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นที่

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้มีกำรปรับปรุงรำยกำรลงทุนในหุ้นดังกล่ำว โดย

พิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมจำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลำ 15 วันท ำกำร ตั้งแต่

วันท่ี 29 กันยำยน 2564 – 20 ตุลำคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันท่ี 21 ตุลำคม 

2564 และกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำงๆ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินก ำหนดให้มีกำรหักหนี้สินภำษีเงินได้รอตัด

บัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่ำงรำคำจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำ รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นโดย

สรุปรำยละเอียดกำรปรับปรุงดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอียด 
มูลค่ำเงินลงทุน 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

มูลค่ำยุติธรรมจำก
กำรประเมิน
ทรัพย์สิน 

และรำยกำรลงทุน
ในตรำสำรทุน 

มูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้น/มูลค่ำตำมบัญชี 
ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย 

1) รำยกำรกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท ยูเนี่ยน ยูนีเวอร์ส จ ำกัด หรือ UU 

<0.00 - <0.00 <0.00 

2) รำยกำรกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท วีนัสชูส์ จ ำกัด หรือ VS 

<0.00 - <0.00 <0.00 

3) รำยกำรกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ ้นบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี ่ยน ซิสเต็มส์ 
จ ำกัด หรือ CUS 

<0.00 - <0.00 <(0.00) 

4) รำยกำรกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ ้นบริษัท ยูเนี ่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ 
จ ำกัด หรือ USP 

<0.00 - <0.00 <(0.00) 
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รำยละเอียด 
มูลค่ำเงินลงทุน 
ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

มูลค่ำยุติธรรมจำก
กำรประเมิน
ทรัพย์สิน 

และรำยกำรลงทุน
ในตรำสำรทุน 

มูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้น/มูลค่ำตำมบัญชี 
ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น ณ 30 มิถุนำยน 

2564 

ส่วนเพ่ิม 
(ส่วนลด) 

5) รำยกำรกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท ยูเนี่ยนกำรก่อสร้ำง จ ำกัด หรือ 
UCC 

<0.01 - <0.01 <0.01 

6) รำยกำรกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ ำกัด หรือ RH 

30.27 - 28.95 (1.32) 

7) รำยกำรกำรปรับปรุงบริษัท ยูเนี่ยนเอ็น
เตอร์ไพรซ โฮลดิ้ง จ ำกัด หรือ UEH 

    

  7.1) มูลค่ำรำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน - 75.64 71.19 4.45 

  7.2) มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น 119.90 - 120.00 (0.10) 
รวมมูลค่ำกำรปรับปรุง UEH    4.35 

8) รำยกำรกำรปรับปรุงบริษัท ยูเนี่ยนเวน
เจอร์ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด หรือ UVH 

    

  8.1) มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น 52.34 - 50.97 (1.37) 

  8.2) มูลค่ำรำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน - 7.70 4.17 3.53 
  8.3) มูลค่ำรำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย 
(ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น) 

- 100.69 88.69 12.00 

รวมมูลค่ำกำรปรับปรุง UVH    14.16 
9) รำยกำรกำรปรับปรุงมลูค่ำส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท ซิปวีนัส จ ำกัด หรือ VC 

76.46  104.74 28.28 

10) รำยกำรกำรปรับปรุงบริษัท ยเูนี่ยน
แคปปิทอล จ ำกัด หรือ UCI 

    

10.1) มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น 180.12 - 385.62 205.50 
10.2) มูลค่ำรำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน - 284.37 256.43 (27.94) 
10.3) มูลค่ำรำยกำรลงทุนในบริษทัย่อย 
(ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น) 

- 170.63 213.05 42.42 

รวมมูลค่ำกำรปรับปรุง UCI    219.97 
รวมรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย  

   265.44 

 



ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 247-4 

62 
 

ตำรำงสรุปกำรปรับปรุงมูลค่ำส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ของ UBM มีดังนี ้

กำรปรับปรุงของ UBM มูลค่ำที่ต้องปรับปรุง (ล้ำนบำท) 
1) กำรลงทุนในตรำสำรทุน (หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ) (79.96) 

2) รำยกำรมลูค่ำยตุิธรรมที่ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย 265.44 
รวม 185.48 

 

1.2.4 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ ำกัด หรือ MRC 

MRC ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยชุดป้องกันไฟฟ้ำสถิตและฝุ่นละออง โดยกิจกำรเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.00 

ซึ่งเป็นกำรถือหุ้นเพื่อกำรลงทุนและไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ MRC ไม่มีรำยกำรทรัพย์สินที่

จะต้องมีกำรประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ดังนั้น ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่มีรำยกำรปรับปรุงใน MRC  

 

1.2.5 กำรปรับปรุงรำยกำรเงินปันผลค้ำงจ่ำยของหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร 

เนื่องด้วยกิจกำรมีหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว

ทั้งหมดของกิจกำร โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กิจกำรมีจ ำนวนเงินปันผลที่กิจกำรยังไม่จ่ำยให้ตำมสิทธิที่ผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิพึงจะได้รับ ซึ่งมีมูลค่ำจ ำนวนเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ำยให้ตำมสิทธิ จ ำนวน 147.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 9.80 

บำทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลค้ำงจ่ำยดังกล่ำว ต้องน ำมำปรับปรุงรำยกำรตำมวิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี (Adjusted Book 

Value Approach) 

 

สรุปรำยกำรปรับปรุงตำมข้อ 1.2.1-1.2.4 ได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำรปรับปรุง มูลค่ำส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ 30 
มิถุนำยน 2564 

มูลค่ำที่ต้อง
ปรับปรุง 

ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) 
 

มูลค่ำยุติธรรม
หลังกำรปรับปรุง  

รำยกำรปรับปรุง
มูลค่ำยุติธรรมหลัง
กำรปรับปรุง ตำม
สัดส่วนที่ UT ถือ 

1. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
จ ำกัด (มหำชน) หรือ UT  

 1,347.41 - 1,347.41 

2. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ำกัด หรือ 
UNF  

1,229.10 430.87 1,659.97 325.91 

3. บริษัท ยูเนี่ยนบริหำรธุรกิจ จ ำกัด 
หรือ UBM  

1,409.48 185.48 1,594.96 303.04 

4. บร ิษ ัท ย ู เน ี ่ยนไมครอนคลีน 
จ ำกัด หรือ MRC 

- - - - 

รวม 1,402.05 
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 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอ้ำงอิงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งปรำกฏตำมงบกำรเงินล่ำสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งสอบ

ทำนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และน ำมำปรับปรุงด้วยรำยกำรต่ำงๆ  เพื่อค ำนวณมูลค่ำของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร 

รำยละเอียด ดังนี ้

กำรค ำนวณมูลค่ำของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรโดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี มีดังต่อไปนี้ 

รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว 600.00 

เงินส ำรองตำมกฎหมำย 150.00 
ก ำไรสะสม 222.00 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 74.02 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนกำรปรับปรุง 1,046.02 

หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้ำงจ่ำย 147.00 
บวก สรุปรำยกำรปรับปรุงตำมข้อ 1.2.1-1.2.4 1,402.05 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจำกปรับปรุง 2,301.06 
จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 60.00 

มูลค่ำตำมบัญชีหุ้นสำมัญหลังกำรปรับปรุง (บำทต่อหุ้น) 38.35 
รวม มูลคำ่เงินปันผลหุ้นบุรมิสิทธิค้ำงจ่ำย (บำทต่อหุ้น) 9.80 
มูลค่ำตำมบัญชีหุ้นบุริมสิทธิภำยหลังกำรปรับปรุง (บำทต่อหุ้น) 48.15 

 

ดังนั้น มูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำร ที่ค ำนวณได้จำกวิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชีของหุ้นสำมัญ เท่ำกับ 38.35 บำทต่อหุ้น 

และมูลค่ำทำงบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิเท่ำกับ 48.15 บำทต่อหุ้น และเนื่องจำกกิจกำรหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอและไม่มีรำยได้หลัก

จำกกำรประกอบธุรกิจหลักแล้ว กำรประเมินมูลค่ำที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพย์ตำมบัญชี 

ซึ่งเป็นวิธีที่ค ำนึงถึงรำคำต้นทุนที่กิจกำรได้มำ พร้อมทั้งปรับมูลค่ำสินทรัพย์ให้เป็นรำคำตลำดตำมสภำพปัจจุบันด้วยส่วนต่ำงจำก

รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ที่จัดท ำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน สำมำรถสะท้อนมูลค่ำตลำดของทรัพย์สินตำมสภำพ

ปัจจุบันได้ ท ำให้กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมวิธีดังกล่ำวเหมำะสมที่สุดในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของ

กิจกำร 

 

1.3 วิธเีปรียบเทียบกับอตัรำส่วนรำคำของบริษัท (Market Multiples Approach) 

กำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำร โดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ทั้งนี้ อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่น ำมำ

ประเมินมูลค่ำหุ้น ได้แก่ อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำร (Price to Book Value : P/BV) และวิธีอัตรำส่วนรำคำต่อ

ก ำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) 

1.3.1 วิธีอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี (Price to Book Value : P/BV) 
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 วิธีอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นใช้ในกำรหำรำคำยุติธรรมของหุ้นของกิจกำร โดยค ำนวณจำกกำรน ำมูลค่ำทำง

บัญชี ณ 30 มิถุนำยน 2564 หลังหักเงินปันผลค้ำงจ่ำยหุ้นบุริมสิทธิ เท่ำกับ 14.98 บำทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตรำส่วนดังกล่ำวจะค ำนวณ

จำกข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน จำกวันที่ 30 กันยำยน 2564 ซึ่งมิใช่วันก่อนวันที่

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้นซึ่งคือวันที่ 21 ตุลำคม 2564 แต่อย่ำงใด 

เนื่องจำกเหตุที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมำย SP หลักทรัพย์ของกิจกำร ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ส่งผลให้หลักทรัพย์ของ

กิจกำรไม่ได้มีกำรซื้อขำยหลังจำกวันที่ 30 กันยำยน 2564 เป็นต้นมำ โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำยุติธรรมของ

หุ้นของกิจกำรด้วยวิธีอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นได้ดังนี้ 

วันท ำกำร
ย้อนหลัง 

ระยะเวลำ 
ค่ำเฉลี่ย 
P/BV 

BV 

มูลค่ำหุ้น
สำมัญ 
(บำท/
หุ้น) 

เงินปันผล
หุ้น

บุริมสิทธิ
ค้ำงจ่ำย 

(บำท/หุ้น) 

มูลค่ำหุ้น
บุริมสิทธิ 
(บำท/
หุ้น) 

7 วัน 21 กันยำยน ถึง 30 กันยำยน 2564 1.09 14.98 16.35 9.80 26.15 
30 วัน 19 สิงหำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 1.06 14.98 15.86 9.80 25.66 

60 วัน 5 กรกฎำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 1.04 14.98 15.55 9.80 25.35 
90 วัน 20 พฤษภำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 1.03 14.98 15.38 9.80 25.18 

120 วัน 30 มีนำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 0.97 14.98 14.47 9.80 24.27 
180 วัน 4 มกรำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 0.92 14.98 13.71 9.80 23.51 
360 วัน 1 เมษำยน 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 0.89 14.98 13.27 9.80 23.07 

  

มูลค่ำของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร ที่ค ำนวณได้จำกอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ

เท่ำกับ 13.27 – 16.35 บำทต่อหุ้น และมูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิเท่ำกับ 23.07 – 26.15 บำทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำวธิี

อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นดังกล่ำวไม่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำ เนื่องจำกกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญและหุ้น

บุริมสิทธิของกิจกำรวิธีนี้สำมำรถสะท้อนเพียงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่ำนั้น ไม่ได้ค ำนึงถึงกำรด ำเนิน

ธุรกิจในอนำคต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอนำคต เป็นเพียงกำรน ำมูลค่ำตำม

บัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งมำคูณด้วยอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชี (P/BV) ของกิจกำร ท ำให้กำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรม

หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิวิธีนี้ไม่เหมำะสม 

 

1.3.2 วิธีอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) 

 วิธีอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้นใช้ในกำรหำรำคำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของกิจกำร โดยค ำนวณจำกกำรน ำก ำไรสุทธิ

ต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง เท่ำกับ 0.20 บำทต่อหุ้น คูณด้วยค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้นของกิจกำร ทั้งนี้ 

อัตรำส่วนดังกล่ำวจะค ำนวณจำกข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน จำกวันที่ 30 
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กันยำยน 2564 ซึ่งมิใช่วันก่อนวันท่ีคณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้นซึ่งคือวันที่ 

21 ตุลำคม 2564 แต่อย่ำงใด เนื่องจำกเหตุที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมำย SP หลักทรัพย์ของกิจกำร ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 

2564 ส่งผลให้หลักทรัพย์ของกิจกำรไม่ได้มีกำรซื้อขำยหลังจำกวันที่ 30 กันยำยน 2564 เป็นต้นมำ โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียด

กำรค ำนวณรำคำยุติธรรมของหุ้นของกิจกำรด้วยวิธีอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้นได้ดังนี ้

วันท ำกำร
ย้อนหลัง 

ระยะเวลำ 
ค่ำเฉลี่ย 

P/E 
EPS 

มูลค่ำหุ้น
สำมัญ 
(บำท/
หุ้น) 

เงินปันผล
หุ้น

บุริมสิทธิ
ค้ำงจ่ำย 

(บำท/หุ้น) 

มูลค่ำหุ้น
บุริมสิทธิ 
(บำท/
หุ้น) 

7 วัน 21 กันยำยน ถึง 30 กันยำยน 2564 N/A 0.20 N/A 9.80 N/A 

30 วัน 19 สิงหำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 N/A 0.20 N/A 9.80 N/A 
60 วัน 5 กรกฎำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 N/A 0.20 N/A 9.80 N/A 
90 วัน 20 พฤษภำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 N/A 0.20 N/A 9.80 N/A 

120 วัน 30 มีนำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 N/A 0.20 N/A 9.80 N/A 
180 วัน 4 มกรำคม ถึง 30 กันยำยน 2564 N/A 0.20 N/A 9.80 N/A 

360 วัน 1 เมษำยน 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 9.21 0.20 1.88 9.80 11.68 
 มูลค่ำของหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำร ที่ค ำนวณได้จำกอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ

เท่ำกับ 1.88 บำทต่อหุ้น และมูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิเท่ำกับ 11.68 บำทต่อหุ้น  โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำวิธีอัตรำส่วนรำคำต่อ

ก ำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่ำวไม่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำ ถึงแม้ว่ำวิธีนี้ สำมำรถสะท้อนมูลค่ำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำซื้อขำยอย่ำงสม ่ำเสมอได้ อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรได้หยุดด ำเนินธุรกิจสิ่งทอ และไม่มีรำยได้จำก

กำรประกอบธุรกิจหลัก ประกอบกับก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องไม่ได้สะท้อนควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ นธุรกิจที่แท้จริง

ของกิจกำร ท ำให้กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิวิธีนี้ไม่เหมำะสม 

 

1.4 วิธคีิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

กำรประเมินมูลค่ำหุ้นโดยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  โดยจะประเมินมูลค่ำหุ้นโดยใช้กระแสเงินสดสุทธิ
ส ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) ของกิจกำรเป็นกระแสเงินสด ได้จำกกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิ
ในอนำคตของกิจกำร โดยตั้งอยู่บนสมมติฐำนว่ำ ธุรกิจของกิจกำรยังคงด ำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ำวิธีนี้จะสำมำรถสะท้อนผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นต่อควำมเสี่ยงของกิจกำรมำที่อัตรำ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) และค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต แต่เนื่องจำกกิจกำรได้หยุดกำรด ำเนินธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของกิจกำร และอยู่ระหว่ำงกำรสรรหำธุรกิจใหม่ แต่ยังไม่มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท ำให้
ปัจจุบันตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจำรณำให้กิจกำรเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนกรณีกิจกำรมีกำรหยุดประกอบกิจกำรทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิด้วยวิธีนี้จึงไม่เหมำะสม 
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8. กำรได้หลักทรัพย์ก่อนกำรท ำค ำเสนอซ้ือ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554) 

 - ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ - 

  








