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       วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ 

จ ากดั (มหาชน)  
เรียน ผู้ ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 
“PM”) ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จ ากัด (มหาชน) (“PE”) ณ วนัท่ีเข้าท ารายการ จ านวน 160,591,707 หุ้น ให้แก่บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น 
แคปปิตอล จ ากัด (“PFC”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า
รายการรวม 128.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับ 0.80 บาท เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทท่ีมิได้เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ออกไป อีกทัง้ PE ยังมีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ซึง่สาเหตุหลกัมาจากความผนัผวนของ
สภาวะตลาด และส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดงักล่าวจาก PE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงบ
การเงินรวม โดยมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึง่เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศท่ี
เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) พบวา่ มลูคา่สิ่งตอบแทนท่ีจะได้รับเท่ากบั 128.47 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 1,772.50 ล้านบาท และ ณ วนัดงักลา่ว PE ไม่มีมลูค่าเงินให้
กู้ ยืม ภาระค า้ประกนั หรือภาระอื่นท่ียงัคงค้างต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด มลูค่าของรายการจึงเท่ากบัมลูค่ า
รวมของสิ่งตอบแทน โดยถือเป็นขนาดรายการท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 20.00 ล้านบาท และมากกว่าหรือ
เท่ากบัร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559  
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 ในการท ารายการดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
รายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และต้องขออนุมตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับเสียงอนุมตัิ
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ต้องด าเนินการจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและระบุ
ช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ 
จัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของ
ราคาและเง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 จึงได้ก าหนดให้มี
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว และมีมติแตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เก่ียวกบัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และ
เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในการพิจารณาอนุมตัิในครัง้นี ้โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้จดัท ารายงานเพ่ือแสดงความเห็นในเร่ืองความสมเหตสุมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคา
และเง่ือนไขของรายการ เพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อ 
ตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัมติท่ีประชมุคณะกรรมการดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 

 อนึ่ง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
ก.ล.ต. และไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

 ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการศกึษาข้อมลูเอกสารที่ได้รับจาก
บริษัทฯ การสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทท่ีจะถูกจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัออกไปในการ
ท ารายการครัง้นี ้และบริษัทท่ีจะเข้าซือ้เงินลงทุนดงักล่าว ข้อมลูท่ีเผยแพร่ในสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้า
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (“สารสนเทศฯ”) ข้อมลูของบริษัทฯ ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป รวมถงึข้อมลู
อื่นๆ ท่ีหาได้จากแหล่งสาธารณะ ทัง้นี ้ในการจัดท าความเห็นนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถ
รับรองหรือรับประกนัความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมลูที่บริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทท่ีจะจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัออกไปในการท ารายการครัง้นีม้อบให้กบัท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ นอกจากนี ้รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการ ท่ีเก่ียว
โยงกนัจากการจ าหน่ายทรัพย์สินในครัง้นีเ้ท่านัน้ โดยอาศยัข้อมลูท่ีเกิดขึน้และมีอยู่ในขณะท าการศกึษา
และจัดท ารายงานรวมถึงการก าหนดสมมติฐานต่างๆ จากการพิจารณาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
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จากสถานการณ์ปัจจบุนัขณะจดัท ารายงาน ดงันัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัเป็นนยัส าคญัท่ีเกิดขึน้
ในอนาคตก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นได้  

 ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้จัดท าขึน้เพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับ
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ แต่ละรายเป็นส าคัญ ผู้ ถือหุ้ นจึงควรท าการศึกษาข้อมูล
ทัง้หมดท่ีปรากฏในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และเอกสารทัง้หมดท่ีมาพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้และใช้ดุลพินิจตัดสินใจเพ่ือลงมติอย่างรอบคอบ ทัง้นี  ้ความเห็นของ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปได้ดงันี ้
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ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PM”) 

ครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 
(มหาชน) (“PE”) ณ วนัท่ีเข้าท ารายการ จ านวน 160,591,707 หุ้น ให้แก่บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล 
จ ากัด (“PFC”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารายการรวม 
128.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาตอ่หุ้นเท่ากบั 0.80 บาท  

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภท
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551  
เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ  
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 รวมทัง้ท่ีได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องจะอยู่ ท่ีเท่ากับ 128.47  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

เม่ือน าขนาดรายการดงักลา่วมาพิจารณาจะพบวา่ ขนาดรายการมากกวา่ 20.00 ล้านบาท และ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
ณ สิน้ปี 2559 ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภท
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัรายการ
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และต้องขออนุมตัิท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึง่ต้องได้รับเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้ นท่ีมี
สว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ 

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ รวมถึงวาระการพิจารณาอนุมัติ 
การจ าหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีบริษัทถือครองอยู่ใน PE ให้แก่ PFC ตามท่ีกล่าวไปแล้วในข้างต้น และ
และมีมติแตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ”) ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกับการเข้าท ารายการใน

บทสรุปผู้บริหาร 
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ครัง้นีแ้ก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเร่ืองความสมเหตุสมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของรายการ 

ทัง้นี ้การจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ PE ทัง้หมดท่ี PM ถือครองอยู่ ณ วันท่ีเข้าท า
รายการนัน้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจนขึน้ อีกทัง้ ยังท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนถึงความสามารถในการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ มากย่ิงขึน้ 
เน่ืองจากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา PE มีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง โดยสาเหตุหลักมาจากการท่ี PE ได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดรถยนต์ จึงท าให้บริษัทย่อยของ PE มีขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ยานพาหนะ ซึง่หากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ออกไปทัง้จ านวน จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
ต้องมีภาระในการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการ
ดงักล่าวจะท าให้บริษัทฯ เสียโอกาสท่ีจะรับรู้ผลก าไรในอนาคตจาก PE ในฐานะบริษัทร่วม หาก PE 
สามารถด าเนินธุรกิจให้มีผลก าไรได้ ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่า โอกาสท่ี PE จะ
สามารถสร้างผลก าไรได้นัน้อยู่บนความไมแ่น่นอน ข้อด้อยดงักลา่วจึงไม่น่าท่ีจะสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการในครัง้นีป้ระกอบไปด้วย ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ อาจ  
ไมส่ามารถจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ PE ท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ได้ทัง้จ านวน ความเสี่ยงจากการ
เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ และความเสี่ยงจากการที่ PFC จะไมเ่ข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญั
ของ PE ทัง้นี ้ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ อาจไม่สามารถจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญของ PE  
ท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ได้ทัง้จ านวน มาจากการที่เง่ือนไขในการเข้าท ารายการระบุไว้วา่ จ านวนหุ้นสามญั
ของ PE ท่ี PFC จะซือ้จากบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจ านวน 153,860,426 หุ้น เพ่ือมิให้เกินสดัสว่นท่ี 
PFC ต้องมีหน้าท่ีท าค าเสนอซือ้ ในกรณีท่ี PFC ไม่ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้จากส านักงาน 
ก.ล.ต. ภายหลงัจากท่ี PFC ได้ย่ืนค าขอผ่อนผนัในเร่ืองดงักล่าว ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องพิจาราณาหา
แนวทางในการขายเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือต่อไป ส่วนความเสี่ยงจากการเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทน
ท่ีสงูขึน้ในกรณีท่ีราคาตลาดของหุ้นสามญัของ PE สงูกว่าราคาท่ีบริษัทฯ ภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมตัิให้เข้าท ารายการดงักล่าวแล้วนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ความเสี่ยง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในช่วงท่ีบริษัทเข้าท ารายการเป็นส าคญั และส าหรับความเสี่ยงจากการท่ี 
PFC จะไม่เข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ PE นัน้ เกิดจากการท่ีเง่ือนไขการตกลงเข้าท ารายการนัน้ได้
ระบไุว้วา่ PFC สามารถยกเลิกการเข้าท ารายการดงักล่าวได้หากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามญัของ PE ใน
กระดานซือ้ขายปกติในช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิให้เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่าวต ่ากว่าหุ้ นละ 0.40 บาท อย่างไรก็ดี ท่ีปรึกษา
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ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงนักเช่นเดียวกัน เน่ืองจากราคา
เฉลี่ยของหุ้น PE ย้อนหลงั 30 วนั นบัจากวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 ยงัอยู่ในระดบัท่ีสงูกวา่ 0.40 บาทตอ่หุ้น 

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ PE ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้ นของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE เสมือนมีการบริหารจัดการและการด าเนินงานท่ีแยกขาดจากกัน 
โดยเด็ดขาด เน่ืองจาก PE ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เป็นหลัก ซึ่งบริษัท
เหล่านีม้ีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกันออกไป จึงท าให้วิธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสม
แตกตา่งกนัออกไปด้วย ดงันัน้ มลูคา่หุ้นสามญัของ PE ท่ีได้จากการประเมินมลูคา่มีรายละเอียดดงันี ้

วิธีประเมินมูลค่าบริษัท มูลค่า (ล้านบาท) 
PE PIL PB PC2000 

วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 
(Book Value Approach) 

80.59 
ไม่เลือกใช ้

282.53 
ไม่เลือกใช ้

11.80 
ไมเ่ลอืกใช้ 

64.37 
ไม่เลือกใช ้

วิธีปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

78.19 
เลือกใช ้

259.43 
ไม่เลือกใช ้

8.59 
ไม่เลือกใช ้

62.59 
ไม่เลือกใช ้

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่ก าไร
สทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 

N/A 
ไม่เลือกใช ้

N/A 
ไม่เลือกใช ้

37.74-39.14 
ไม่เลือกใช ้

N/A 
ไม่เลือกใช ้

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่
ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio 
Approach) 

124.66-128.21 
ไม่เลือกใช ้

323.82-342.14 
เลือกใช ้

16.22-16.99 
ไม่เลือกใช ้

 

76.38-78.80 
ไม่เลือกใช ้

วิธีการอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อน
หกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคาและคา่
ตดัจ าหนา่ย (Enterprise Value/EBITDA) 

N/A 
ไม่เลือกใช ้

299.65-349.55 
ไม่เลือกใช ้

39.83-40.57 
ไม่เลือกใช ้

102.8-104.9 
ไม่เลือกใช ้

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) 

N/A 
ไม่เลือกใช ้

N/A 
ไม่เลือกใช ้

60.58 
เลือกใช ้

30.32 
เลือกใช ้

 
การประเมินมูลค่ารวม 

ของหุ้น PE 
PE PIL PB PC2000 

มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 78.19 323.82 - 342.14 60.58 30.32 
สัดส่วนการถอืหุ้นของ PE (%) - 100 99.99 100 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นตามสัดส่วนการ
ถอืหุ้นของ PE 

78.19 323.82 - 342.14 60.58 30.32 

รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.62 - 0.64 
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จากตารางในข้างต้นจะเห็นได้ว่า มูลค่ารวมของหุ้ นสามัญของ PE ท่ีประเมินได้จะอยู่ ท่ี   
0.62 – 0.64 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้ จาก PFC ท่ีเป็นราคาของการเข้าท ารายการที่ 0.80 บาท
ตอ่หุ้น อยู่ท่ีเท่ากบั 0.16 –  0.18 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ราคาในการเข้า
ท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม 

ส าหรับความเหมาะสมของเง่ือนไขในการเข้ารายการนัน้ เป็นเง่ือนไขทัว่ไปในการเข้าท าธุรกรรม
ลักษณะดังกล่าว ซึ่งได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และปัจจัยทางด้านราคาในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึเห็นวา่เง่ือนไขดงักลา่วมีความเหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรออกเสียงลงมติ
อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี ้อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บริษัทฯ 
เข้าท ารายการดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงควร
ท าการศึกษาข้อมูลทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเอกสาร
ทัง้หมดที่แนบมาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้และใช้ดุลพินิจตัดสินใจ 
เพื่อลงมตอิย่างรอบคอบ 
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1.1 วันเดือนปีที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายหุ้ นสามัญทัง้หมดท่ีถือครองอยู่ใน PE ณ วันท่ีเข้าท ารายการ จ านวน 
160,591,707 หุ้น ให้แก่ PFC ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยการเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
1.2 คู่สัญญาที่เก่ียวข้องในการท ารายการ 

ผู้ซือ้ :  บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 

ผู้ขาย :   บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ :   PFC เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ท่ี 49.08 ซึง่เกินกว่าร้อย
ละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 
2560 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 4 ท่าน คือ นายสมชาย ชุณหรัศม์ิ  
นายสรุเดช บณุวฒัน นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และนางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง  

 นอกจากนี ้PFC ยังให้บริการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค าปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการ
วา่จ้างดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหาร
และงานสนบัสนนุออกไป เพ่ือใช้บริการจากหน่วยงานกลางของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึง่เป็นลกัษณะของการรวมศนูย์และแบ่งรับภาระคา่ใช้จ่ายร่วมกนั 
(sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีบริษัทแต่ละแห่งจะต้องจัดหาบุคลากรท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือมา
รองรับงานสนบัสนนุให้ครอบคลมุในทกุๆ ด้าน 

 
1.3  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีบริษัทฯ 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
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ถือครองอยู่ใน PE ณ วนัท่ีเข้าท ารายการ จ านวน 160,591,707 หุ้น ให้แก่ PFC ซึง่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็น
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ คิดเป็นมลูค่ารายการรวม 128.47 ล้านบาท โดยมลูค่าดงักล่าวค านวณ
จากราคาขายซึง่อยู่ท่ี 0.80 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 PE ไม่มีมลูค่าเงินให้กู้ ยืม ภาระ
ค า้ประกนั หรือภาระอื่นท่ียงัคงค้างต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด ดงันัน้ มลูค่าของรายการจึงเท่ากบัมลูค่ารวม
ของสิ่งตอบแทนและคิดเป็นร้อยละ 7.25 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มีมลูคา่เท่ากบั 1,772.50 ล้านบาท  

การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการ
เก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการซึ่งต้องขออนุมตัิท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากมีขนาดรายการท่ีมากกว่าหรือ
เท่ากบั 20 ล้านบาท และมากกกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินงวดล่าสุด ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ  
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ มีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 การค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

เน่ืองจากการเข้าท ารายการครัง้นีเ้ป็นการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทย่อยให้กบั PFC 
ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีมูลค่ารายการรวม 128.47 ล้านบาท โดยมูลค่าดงักล่าวค านวณจาก
ราคาขายซึ่งอยู่ท่ี 0.80 บาทต่อหุ้ น ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 PE ไม่มีมูลค่าเงินให้กู้ ยืม ภาระ 
ค า้ประกัน หรือภาระอื่นท่ียังคงค้างต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด มูลค่าของรายการจึงเท่ากับมูลค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทนและคิดเป็นร้อยละ 7.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีมีมลูคา่เท่ากบั 1,772.50 ล้านบาท ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วจึงจดัเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการ
เก่ียวกบัสินทรัพย์และบริการท่ีต้องขออนุมตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากมีมลูค่าของรายการตัง้แต่ 20.00 
ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แตร้่อยละ 3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ ทัง้นี ้
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สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ คือ สินทรัพย์รวมหกัด้วยสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน และหกัด้วยหนีส้ินและส่วนของผู้
ถือหุ้นสว่นน้อย 

1.3.2 การค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ค านวณโดยใช้ตวัเลขตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พิจารณาตามเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี ้

เกณฑ์ในการ
ค านวณ 

วิธีการค านวณ การค านวณ ขนาดของ
รายการ 
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่ของ
สินทรัพย์ 

(𝑁𝑇𝐴 ของบริษัทท่ีจะจ าหน่ายไป × สดัสว่นท่ีจ าหน่ายไป) × 100

𝑁𝑇𝐴 ของบริษัทจดทะเบียน
 

85.61 x 20.07% x100

1,772.50
 0.97 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ (ก าไรสทุธิของบริษัทท่ีจะจ าหน่ายไป) × 100

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
 N/A 

3. เกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน × 100

สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 

128.47 x 100 

2,558.79
 5.02 

จากตารางข้างต้นค านวณขนาดของรายการได้จากเกณฑ์มลูค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ  
5.02 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อนึ่ง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการท ารายการครัง้นีค้ านวณจาก
ราคาขายซึ่งอยู่ท่ี 0.80 บาทต่อหุ้ น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 PE ไม่มีมูลค่าเงินให้กู้ ยืม ภาระ 
ค า้ประกนั หรือภาระอื่นท่ียงัคงค้างตอ่บริษัทฯ แตอ่ย่างใด  

 
1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะขาย 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ PE ทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ วนัท่ีเข้าท า
รายการ จ านวน 160,591,707 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.07 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของ PE 
โดยรายละเอียดของ PE มีดงันี ้

1.4.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  เดิมช่ือ บริษัท พรีเมียร์  ซัพพลาย จ ากัด  
จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและด าเนินการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 8 ตุลาคม 2536  ต่อมาในปี 2543 PE ได้ปรับ
โครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจ
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บริการทางการเงิน (Specialty Finance) ตา่งๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทตา่งๆ 
เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั เพ่ือให้บริการแนะน าและ
เป็นท่ีปรึกษาด้านการประกนัแก่ลกูค้า โดยปัจจบุนั PE มีการลงทนุในบริษัทย่อย 3 แห่ง ดงันี ้

1. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด (“PIL”) ด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการ
ด าเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทัง้บริการพนักงานขบัรถ บริการบ ารุงรักษา และ
บริการตอ่เน่ืองอื่นๆ 

2. บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากัด (“PB”) ด าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
ให้บริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาด้านการประกนัแก่ลกูค้า  

3. บริษัท พรีเมียร์  แคปปิตอล (2000) จ ากัด  (“PC2000”) ด าเนินธุร กิจเช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

1.4.2 โครงสร้างการกลุ่มบริษัท  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 PE มีโครงสร้างกลุม่บริษัทดงันี ้

 
 

1.4.3 คณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทของ PE ประกอบไปด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึง่
มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

PFC ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆPM

PE

PC2000 PIL PB

100% 100% 99.99%

20.07% 5.73% 74.20%
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ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวิเชียร  พงศธร ประธานกรรมการ 
2. นางดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ 
3. นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ  กรรมการ 
4. นางแน่งน้อย  บญุยะสาระนนัท์ กรรมการ 
5. นายวรเทพ รางชยักลุ กรรมการ 
6. นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์  กรรมการ 
7. นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางศภุศรี สธุนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรุพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั PE ประกอบด้วย 1. นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์  เอี่ยม
รุ่งโรจน์ และนายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธ์ิ โดยกรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ 2. นายวิเชียร พงศธร หรือนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หรือนายกิตติ
ศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกบั นายวรเทพ รางชยักลุ หรือนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ อีก
คนหนึง่รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท 

1.4.4 โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 PE มีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว 400,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 800,000,000 หุ้น โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นและรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก มีรายละเอียดดงันี ้  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู  196,000,000   24.50 
2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน)(1 )  160,591,707   20.07 
3. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั(1 )  45,839,574   5.73  
4. บริษัท ลิควิเดชัน่ 1 จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท พรีเมียร์ 

โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั) (3)   
42,439,226   5.30   

5. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ ากดั(1 )(2 ) 41,410,616  5.18 
6. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH  22,974,780   2.87 
7. กลุม่พงศธร  12,214,268   1.53 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
- นางวิมลทิพย์ พงศธร 11,514,268 1.44 
- นายวิเชียร พงศธร 700,000 0.09 

8. บริษัท ลิควิเดชัน่ 3 จ ากดั(3)    14,056,022   1.76 
9. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  11,964,495   1.50 
10. นายภศูิษฐ์ จิตติละอองวงศ์  11,505,000   1.44 
11. อื่นๆ 241,004,312 30.13 

รวม 800,000,000 100.00 
หมายเหต ุ: (1 ) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ 

 จ ากัด มี นางสาวทิพย์ชยา พงศธร เป็น ultimate shareholders โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.08 ร้อยละ 99.84 และร้อยละ 99.80 ตามล าดบั 

(2 ) การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์  เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีใ้นมลูหนีค้ า้ประกันตาม
 แผนฟืน้ฟกิูจการของบริษัท  

(3)  บริษัทล้มละลายที่อยูใ่นความดแูลของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์และอยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ 

ในส่วนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้าร่วมในการบริหารจดัการของ PE มี
ดงันี ้

ชื่อ ประเภทธุรกจิ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1. บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้  
 
 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายและ
เป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินค้าอปุโภคและบริโภค 

มีกรรมการร่วม คือ นางดวงทิพย์  เอ่ียม
รุ่งโรจน์  นางแน่งน้อย  บณุยะสาระนนัท์  
นายวรเทพ รางชยักลุ 

2. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ 
แคปปิตอล 
 

ธุรกิจให้บริการด้านงาน
บริหารและงาน
สนบัสนนุ 

มีกรรมการร่วม คือ นายวิเชียร พงศธร นาง
ดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ และนางวไลรัตน์ 
ผ่องจิตต์ 

3. บริษัท พรีเมียร์ แพลน
เนอร์ จ ากดั 

ธุรกิจบริหารแผนฟืน้ฟู
กิจการ 

มีกรรมการร่วม คือ นางดวงทิพย์  เอ่ียม
รุ่งโรจน์ และนางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์ 

 

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนนัน้ค านวณได้จากราคาขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ในราคา
หุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นมลูคา่ 128.47 ล้านบาท บวกด้วยจ านวนเงินให้กู้ ยืม ภาระค า้ประกนั หรือภาระ
ผกูพนัอื่นๆ ท่ี PE ยงัคงค้างตอ่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 PE ไม่
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มีเงินกู้ ยืมและภาระท่ียงัคงค้างดงักลา่วต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด ดงันัน้ มลูค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนจงึเท่ากบัมลูค่าท่ีเสนอขาย 128.47 ล้านบาท ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้น PE ท่ีราคาหุ้นละ 0.80 
บาท เป็นราคาท่ีบริษัทฯ ตกลงขายตามข้อเสนอของ PFC  

ส าหรับการช าระราคานัน้ PFC ในฐานะผู้ซือ้จะช าระราคาทัง้หมดเป็นเงินให้แก่บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ขาย ในวนัท่ีเข้าท ารายการภายใต้เง่ือนไขการตกลงเข้าท ารายการที่ระบไุว้ในข้อ 1.6 

 

1.6 เงื่อนไขในการตกลงเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ PE ให้แก่ PFC ซึ่งเป็นบุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีขนาดรายการตัง้แต ่20.00 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แตร้่อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิ แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภท
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551  
เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท  
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 รวมทัง้ท่ีได้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขออนุมตัิ
การเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสียตอ่การเข้าท ารายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้การตกลงเข้าท ารายการดงักล่าวนี ้ยงัต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ตกลงตาม
ข้อเสนอของ PFC ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. เน่ืองจากปัจจุบนั PFC ถือหุ้นอยู่ใน PE ร้อยละ 5.73 หาก PFC เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดท่ีบริษัทฯ 
ถืออยู่จ านวน 160,591,707 หุ้น จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของ PFC ใน PE เพ่ิมขึน้เป็นร้อย
ละ 25.80 ซึง่จะท าให้ถึงจุดท่ี PFC ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ PE ทาง PFC 
จึงได้ย่ืนหนังสือขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ลงวันท่ี 20 
มีนาคม 2560 ในกรณีท่ี PFC ไมไ่ด้รับการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้จากส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายหลงัจากท่ี PFC ได้ย่ืนค าขอผ่อนผนัในเร่ืองดงักล่าว จ านวนหุ้นสามญัของ PE ท่ี PFC 
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จะซือ้จากบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงเป็นจ านวน 153,860,426 หุ้น เพ่ือมิให้เกินสดัส่วนท่ีท า
ให้ PFC ต้องมีหน้าท่ีท า Tender Offer   

2. ในกรณีท่ีราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น PE ในกระดานซือ้ขายปกติในช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการ
สดุท้ายก่อนหน้าวนัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือมีมติอนุมตัิให้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ต ่ากว่าหุ้นละ 0.40 บาท PFC สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอยกเลิกข้อเสนอซือ้หุ้น PE ซึ่งหาก PFC ใช้
สิทธิยกเลิกดงักล่าว บริษัทฯ และ PFC ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ 
ให้แก่กนั 
 

1.7 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

PFC เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้ นอยูท่ีร้อยละ 49.08 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุของบริษัทฯ และ
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 4 ท่าน คือ นายสมชาย ชุณหรัศม์ิ นายสุรเดช บุญวัฒน นางดวงทิพย์  
เอี่ยมรุ่งโรจน์ และนางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมกา  
รตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันัน้ PFC จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการอนมุตัิการท ารายการครัง้นี ้

 

1.8 แผนการใช้เงนิที่รับจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 

เน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE นัน้ เป็นไปเพ่ือการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทท่ีมิได้เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ ออกไปเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้น
สามญัของ PE ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเงินลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

 

1.9 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

นายสมชาย ชุณหรัศม์ิ นายสุรเดช บุญวัฒน นางดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ และนางเพ็ญศรี  
เดชติ่งเอง ซึ่งเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียกับการตกลงเข้าท ารายการในครังนี ้มิได้เข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 ในวาระท่ีเก่ียวข้องกับการ 
พิจารณาการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกบั PFC  

 

1.10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 มีกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้ ท่ีไม่มี 
ส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมในวาระการขายเงินลงทุนทัง้หมดในหุ้นสามญัของ  PE ให้แก่ PFC ซึ่งเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยง โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วเป็นรายการ
ท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เน่ืองจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ PE  
มีผลขาดทุนมาโดยตลอดและมีความเป็นไปได้ท่ีจะขาดทุนอีกในอนาคต เน่ืองด้วยความผันผวนของ
สภาวะตลาด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวของ PE ตามสดัส่วนการลงทุนในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ อีกทัง้ การเข้าท ารายการดงักล่าวยงัเป็นการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทท่ีไม่ได้
เก่ียวข้องโดยตรงกบัการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี ้การขายหุ้นของ PE ให้แก่ PFC 
นัน้ จะท าให้บริษัทฯ ได้รับช าระคา่หุ้นทัง้จ านวนในคราวเดียวกนั  

 

1.11 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทตาม 1.10 

– ไมม่ี – 
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2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE เพ่ือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เน่ืองจากปัจจบุนัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ีการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค ในขณะท่ีการด าเนินธุรกิจของ PE จะเป็นไปในลกัษณะของการลงทุน
ในธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินเป็นส าคญั ซึง่มิได้เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แต่อย่างใด ดงันัน้ 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ซึง่ไม่ได้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ย่อมส่งผลให้โครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากย่ิงขึน้ สามารถรองรับการเติบโตของ
บริษัทฯ ได้ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นไปท่ีการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้
มากย่ิงขึน้ รวมทัง้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินลงทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกั ได้ 
และน าเ งินทุนจ านวนดังกล่าวไปใช้ในการเพ่ิมศักยภาพของธุร กิจหลักได้เ พ่ิมขึน้  นอกจากนี  ้ 
ผลการด าเนินงานของ PE ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาก็ประสบกบัภาวะขาดทนุมาอย่างตอ่เน่ือง โดยสาเหตหุลกั
มาจากความผันผวนของสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลการขาดทุนดงักล่าวตามสดัส่วน
ของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ใน PE ท าให้ก าไรของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมปรับตัวลดลง และส่งผลให้
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย 

จากเหตผุลและความจ าเป็นในข้างต้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 
23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ใน  PE  
ณ วนัท่ีเข้าท ารายการ จ านวน 160,591,707 หุ้ น ให้แก่ PFC และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ไป 

 
2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ / ไม่เข้าท ารายการ 

2.2.1 ข้อดีของการเข้าท ารายการและข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

1) โครงสร้างการประกอบธุรกิจชัดเจนขึน้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก  
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ีการจัดจ าหน่ายและการเป็นตวัแทนจัดจ าหน่าย ส่วนบริษัทย่อย 
ทัง้ 4 แห่ง มุ่งเน้นไปท่ีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าดงักลา่ว อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีเงินลงทนุใน
การร่วมค้าผ่านทางบริษัทย่อย โดยบริษัทดังกล่าวด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกาแฟ

2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 
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อินทรีย์ ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์อื่น และผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในขณะท่ี PE ซึง่อยู่ในฐานะ
บริษัทร่วมของบริษัทฯ นัน้ ประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน โดยเน้นลงทุนในธุรกิจบริการ  
ทางการเงินประเภทต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน ธุรกิจ
นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งมิได้เก่ียวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ
โดยตรง ดังนัน้ หากบริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญของ PE ออกไป จะท าให้ 
บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจท่ีชดัเจนขึน้ โดยให้ความส าคญักบัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า
อปุโภคและบริโภคเป็นหลกั ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีแนวทางในการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับ
การเติบโตในระยะยาวได้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นี ้โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนและ
หลงัการเข้าท ารายการ จะแสดงไว้ในด้านลา่ง 
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โครงสร้างธุรกิจก่อนเข้าท ารายการ 

 

 

100% 100% 100% 100% 20.07%

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด (มหำชน)

ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจบริกำรทำง

กำรเงิน ได้แก่  ธุรกิจกำรบริกำรรถเชำ่เพ่ือกำร

ด ำเนินงำน (Operating Lease)  ธุรกิจ

นำยหน้ำประกันวินำศภยั ธุรกิจกำรให้บริกำร

สินเช่ือเพ่ือธุรกิจตำ่งๆและธุรกิจกำรให้บริกำร

จดักำรสินเช่ือ

ผลิตซอสมะเขือเทศและซอสพริก “คิงส์ คิทเชน่”

 ผลิตปลำทนูำ่ส ำเร็จรูปบรรจถุุง (Pouch) และ

บรรจกุระป๋อง ผลิตภณัฑ์ปลำทนูำ่ท ำเป็น

อำหำรส ำหรับสตัว์เลีย้ง (Pet Food) และผลิต

อำหำรทะเล (Sea Food) ส ำเร็จรูปอ่ืนๆส ำหรับ

อำหำรคนและสตัว์เลีย้ง

ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปแชแ่ข็ง และให้บริกำรรับ

ฝำกแช ่ผลิตภณัฑ์ในห้องเย็น

บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท พี.เอม.ฟูด 

ผลิตปลำสวรรค์ตรำ 

ด ำเนินธรุกิจจัดจ ำหน่ำยและเป็นตวัแทน

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภคและบริโภค

ด ำเนินธุรกิจลงทนุในกิจกำรเพ่ือสงัคม และ

ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำร

พฒันำผลิตภณัฑ์, กำรจดัจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์

จำกกิจกำรเพ่ือสงัคมและจดัจ ำหนำ่ย

ผลิตภณัฑ์กำแฟอินทรีย์ภำยใต้ช่ือแบรนด์ “มี

วนำ”

บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตรี ้จ ำกัด บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ ำกัด บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ำกัด
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โครงสร้างธุรกิจหลงัเข้าท ารายการ 

 

100% 100% 100% 100%

ผลิตซอสมะเขือเทศและซอสพริก “คิงส์ คิทเชน่”

 ผลิตปลำทนูำ่ส ำเร็จรูปบรรจถุุง (Pouch) และ

บรรจกุระป๋อง ผลิตภณัฑ์ปลำทนูำ่ท ำเป็น

อำหำรส ำหรับสตัว์เลีย้ง (Pet Food) และผลิต

อำหำรทะเล (Sea Food) ส ำเร็จรูปอ่ืนๆส ำหรับ

อำหำรคนและสตัว์เลีย้ง

ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปแชแ่ข็ง และให้บริกำรรับ

ฝำกแช ่ผลิตภณัฑ์ในห้องเย็น

บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท พี.เอม.ฟูด 

ผลิตปลำสวรรค์ตรำ “ทำโร”  

ด ำเนินธรุกิจจัดจ ำหน่ำยและเป็นตวัแทน

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภคและบริโภค

ด ำเนินธุรกิจลงทนุในกิจกำรเพ่ือสงัคม และ

ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำร

พฒันำผลิตภณัฑ์, กำรจดัจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์

จำกกิจกำรเพ่ือสงัคมและจดัจ ำหนำ่ย

ผลิตภณัฑ์กำแฟอินทรีย์ภำยใต้ช่ือแบรนด์ “มี

วนำ”

บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตรี ้จ ำกัด บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ ำกัด บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ำกัด
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2) การลดภาระการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

นับตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ผลการด าเนินงานของ  PE ขาดทุนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง  
โดยสาเหตุหลกัมาจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่าอนัเน่ืองมาจากราคาตลาดของ
รถยนต์มือสองลดลงอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ในปี 2559 PE มีผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
251.74 ล้านบาท สง่ผลให้ PE มีผลขาดทุนเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั แม้ผลขาดทุนดงักลา่ว
จะเกิดจากปัจจยัอื่นท่ีมิได้มาจากผลการด าเนินงานจาก PE โดยตรง และบางรายการเป็น
รายการพิเศษท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้เป็นประจ า อย่างไรก็ดี หากพิจารณาผลการด าเนินงานของ PE 
โดยไมร่วมถึงผลกระทบจากรายการขาดทนุดงักลา่วแล้ว PE ก็ยงัมีผลขาดทนุสทุธิในช่วง 2 
ปีท่ีผ่านมา อีกทัง้ผลขาดทุนในอดีตท่ีผ่านมาเกิดจากความผันผวนของสภาวะตลาด ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวอีกในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งผล
ขาดทนุดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้นใน PE ซึง่ส่งผลกระทบให้ก าไรสทุธิและผลตอบแทน
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง โดยท่ีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่าว
ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 
ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ PE ออกไปในครัง้นี ้จะ
ช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก PE ตามสดัส่วนการถือหุ้นอีก หากผลการ
ด าเนินงานของ PE ขาดทุนต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวยังช่วย
ให้บุคคลภายนอกวิเคราะห์ถึงความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีธุรกิจหลกั
เก่ียวข้องกบัการผลิตและจ าหน่ายอปุโภคและบริโภคได้ชดัเจนมากขึน้  

3) โครงสร้างเงนิทุนที่แขง็แกร่งขึน้ 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 จะเห็นได้ว่าราคาทุนของเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ซึง่มีฐานะเป็นบริษัทร่วมนัน้ 
มีมูลค่าเท่ากับ 45.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้ นเท่ากับ 0.06 บาท ดังนัน้ หาก 
บริษัทฯ ขายเงินลงทนุออกไปในราคาต่อหุ้นท่ีสงูกวา่ราคาทุนดงักลา่ว ย่อมท าให้บริษัทฯ มี
ก าไรจากการขายเงินลงทุน ซึ่งการรับรู้ก าไรดังกล่าวจะสะท้อนเข้าไปในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และเข้าไปรวมอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้ นเป็นก าไรสะสม ซึ่งจะช่วยให้
โครงสร้างทนุของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสามารถน าเงินท่ี
ได้จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้เพ่ิมขึน้ด้วย ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัและศกัยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
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2.2.2 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการและข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

การเสียโอกาสในการรับรู้ผลก าไรจากบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน PE เป็นจ านวนทัง้สิน้ 160,591,707 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 20.07 ของหุ้นสามัญท่ีออกและเสนอขายแล้ว
ทัง้หมดของ PE ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ทัง้หมดท่ี
บริษัทฯ ถือครองอยู่ออกไปทัง้จ านวนแล้ว หาก PE สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้และสภาวะตลาดเป็นไปในทิศทางท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจในกลุม่ของ  PE จน
ท าให้ PE สามารถสร้างผลก าไรได้ในอนาคต บริษัทฯ จะไม่สามารถรับรู้ส่วนแบ่งก าไรดงักล่าว
จาก PE ในฐานะบริษัทร่วมได้อีกในอนาคต ท าให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ี
สงูขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเสียโอกาสในการกระจายความเสี่ยงทางด้านรายได้ไปยัง
ธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลกัท่ีบริษัทฯ ด าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั  

2.3 ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน /บุคคลภายนอก 

2.3.1 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและข้อด้อยของการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

1) การจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดได้ภายในครัง้เดียว 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถือครองอยู่ใน  PE ออกไปทัง้
จ านวนในคราวเดียว เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทท่ีมิได้เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ออกไป ซึง่การจะหาผู้ ท่ีสนใจเข้า
ซือ้เงินลงทนุใน PE ทัง้จ านวนอาจไมส่ามารถท าได้โดยง่าย เน่ืองจาก PE มีผลขาดทนุอย่าง
ตอ่เน่ืองจากการด้อยค่าของยานพาหนะประกอบกบัมีผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องท่ีสง่ผลให้ 
PE ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการจ่ายช าระค่าภาษีอากรตามค าพิพากษา จึงท าให้ผู้ ท่ีเข้าซือ้
เงินลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวใน PE จะต้องร่วมรับภาระดังกล่าวของ PE ด้วย ดังนัน้  
หากบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ PE ได้ทัง้จ านวน จะท าให้บริษัทฯ 
ไมต้่องรับภาระสว่นแบ่งขาดทนุจาก PE ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วอีกตอ่ไป  

2) การเข้าท ารายการไม่เกิดความล่าช้า 

เน่ืองจาก PFC ซึ่งเป็นผู้ ท่ีแสดงความประสงค์จะเข้าซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE นัน้ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ PM และเป็นผู้ ถือหุ้ นของ PE ในปัจจุบัน โดยค านวณสัดส่วน 
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การถือหุ้นของ PFC ใน PE ทัง้ทางตรงท่ีถือโดยตนเองและทางอ้อมท่ีถือผ่านบริษัทอื่นรวม
ได้อยู่ท่ีร้อยละ 49.08 ทัง้นี ้PFC ได้เข้าถือหุ้ นอยู่ใน PM และ PE เป็นระยะเวลามากกว่า  
10 ปี อีกทัง้ PFC ยงัมีกรรมการร่วมกนักบั PE ซึง่คอยควบคมุดแูล PE มาอย่างตอ่เน่ือง จึง
มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจของ PE เป็นอย่างดี ท าให้การเจรจาตกลงซือ้ขาย 
เงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ใช้ระยะเวลาไม่นานมากนกัในการตรวจสอบและพิจารณา
รายละเอียดข้อมลูต่างๆ ก่อนการเข้าท ารายการ ในขณะท่ีหากผู้ซือ้เป็นบคุคลภายนอกอาจ
ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการท าความเข้าใจเ ก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารจดัการ และผลประกอบการท่ีผ่านมาของ PE ซึง่อาจท าให้การเข้าท า
รายการเกิดความลา่ช้าไมเ่ป็นไปตามแผนการด าเนินงานของ PM ได้ 

2.3.2 ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและข้อดีของการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

1) ภาระในการเปิดเผยข้อมูลและปฎิบัตติามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยง 

เน่ืองจาก PFC ซึ่งเป็นผู้ ท่ีต้องการเข้าซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ PE จากบริษัทฯ เป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 4 ท่าน อีกทัง้ ขนาดของ
รายการจ าหน่ายเงินลงทนุในครัง้นีม้ีมลูคา่รายการสงูกวา่ 20 ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 
3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท า
รายการในครัง้นีจ้ัดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหน้าท่ีต้อง
เปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ และต้องขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมทัง้ ต้องจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้เพ่ือน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการ
ดงักลา่ว ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 รวมทัง้ท่ี
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวท าให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้
จากการพิจารณาเพ่ือเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
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2.4 ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ 

1) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจ าหน่ายเงนิลงทุนในหุ้นสามัญของ PE ที่บริษัทฯ 
ถือครองอยู่ได้ทัง้จ านวน 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559  
มีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ าหน่าย  
เงินลงทุนในหุ้นสามัญทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ใน PE นัน้ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2560 
บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ใน PE เท่ากบัร้อยละ 20.07 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว
ของ PE หรือคิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 160,591,707 หุ้น ในขณะท่ี PFC มีสดัสว่นการถือหุ้น
อยู่ใน PE ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเท่ากบัร้อยละ 5.73 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ 
PE หรือคิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 45,839,572 หุ้น ดงันัน้ หาก PFC รับซือ้หุ้นทัง้หมดของ PE  
ท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ จะท าให้ PFC มีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ใน PE ภายหลงัจากการเข้าท า
รายการอยู่ท่ีร้อยละ 25.80 ซึ่งจะถึงจุดท่ี PFC จะต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ PE 
ดงันัน้ PFC จึงได้ย่ืนหนงัสือขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ลง
วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 

อย่างไรก็ดี ในเง่ือนไขของการเข้าท ารายการดงักล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีท่ี PFC ไม่ได้
รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้จากส านักงาน ก.ล.ต. ภายหลงัจากท่ี PFC ได้ย่ืนค าขอ
ผ่อนผันในเ ร่ืองดังกล่าว  จ านวนหุ้ นสามัญของ  PE ท่ี  PFC จะซื อ้จากบริษัทฯ จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นจ านวน 153,860,426 หุ้น เพ่ือมิให้เกินสดัส่วนท่ี PFC ต้องมีหน้าท่ีท าค า
เสนอซือ้ ซึง่จะมีผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ PE ทัง้จ านวนท่ีถือ
ครองอยู่ได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางในการขายเงินลงทนุในสว่นท่ีเหลือตอ่ไป 

2) ความเสี่ยงจากการเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึน้ 

เน่ืองจากบริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีท่ีประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการเข้าท า
รายการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญของ PE ซึ่งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการท่ีราคาตลาดของหุ้นสามญัของ PE ณ วนัท่ีเข้าท า
รายการสูงกว่าราคาท่ีบริษัทฯ ตกลงเข้าท ารายการ ภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ อนุมตัิให้เข้าท ารายการดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ PE ออกไป 
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3) ความเสี่ยงจากการที่ PFC จะไม่เข้าท ารายการซือ้หุ้นสามัญของ PE 

ตามเง่ือนไขการตกลงเข้าท ารายการนัน้ได้ระบุไว้ว่า ในกรณีท่ีราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามญั
ของ PE ในกระดานซือ้ขายปกติในช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ต ่ากว่าหุ้นละ 0.40 
บาท PFC มีสิทธ์ิท่ีจะขอยกเลิกข้อเสนอซือ้หุ้นสามญัของ PE ได้ โดยท่ี PFC ไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ ดงันัน้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีราคาหุ้นสามญัของ PE  
ต ่ากว่าหุ้นละ 0.40 บาท อาจท าให้ PFC สามารถใช้สิทธิยกเลิกการเข้าท ารายการได้ ซึง่จะ
มีผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถขายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญของ PE ท่ีถือครองอยู่ได้ตามท่ี
วางแผนไว้ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคาเฉลี่ยของหุ้นสามญัของ PE ย้อนหลงั 30 วนั นบัจาก
วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 เท่ากบั 0.85 บาทต่อหุ้น ซึง่ยงัอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น 
ดงันัน้ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วจงึอยู่ในระดบัท่ีไมส่งูนกั 
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การพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการต่างๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับตามหลักวิชาการ ในการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของ PE อนัได้แก่  

1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 
4. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

ทัง้นี ้เน่ืองจาก PE ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เป็นหลกั ซึ่งบริษัท
เหล่านีม้ีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ PE  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมลูคา่ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัทในกลุม่ PE เสมือนว่า
บริษัทเหล่านีม้ีการบริหารจดัการและด าเนินงานท่ีแยกขาดจากกนัโดยเด็ดขาด แล้วน าส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของแต่ละบริษัทมาคูณด้วยสดัส่วนการถือหุ้นของ PE ในแต่ละบริษัทดงักล่าว จากนัน้จึงน ามลูค่าส่วน
ของผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวมารวมกนัแล้วหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ PE โดย
รายละเอียดของการประเมินราคาหุ้นของ PE ในแตล่ะวิธีมีดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าตามบญัชี เป็นวิธีการประเมินท่ีมิได้ค านึงถงึความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการในอนาคต และมิได้สะท้อนให้เห็นถงึมลูคา่ตลาดท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึง
มูลค่าตามบัญชี ณ จุดเวลาหนึ่ง การประเมินมูลค่าตามวิธีนีเ้ป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สทุธิ ซึง่ค านวณโดยน าสินทรัพย์รวมหกัหนีส้ินรวม หรือเท่ากบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามข้อมลู
ท่ีปรากฎอยู่ในงบการเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทในกลุ่มใน PE สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
จะค านวณมลูคา่หุ้นได้ดงันี ้

  

3. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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รายการ ณ 31 ธันวาคม 2559 PE PIL PB PC2000 
สนิทรัพย์รวมตามบญัชี (ล้านบาท)  370.94   2,029.26   18.59   69.39  
หกั หนีส้นิรวมตามบญัชี (ล้านบาท)  290.35   1,746.74   6.79   5.01  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)  80.59   282.53   11.80   64.37  
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นของ PE  80.59   282.53   11.80   64.37  
รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.55 

                                                                       
 จากการประเมินมูลค่าหุ้ นด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีตามท่ีแสดงในตารางข้างต้น จะได้มูลค่า  
หุ้นสามญัของ PE เท่ากบั 0.55 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.25 บาทตอ่หุ้น 
 
3.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เป็นการน าสินทรัพย์รวมหักด้วยหนีส้ินรวมของบริษัท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง พร้อมทัง้ปรับปรุงด้วยภาระผูกพนัและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงส่วนเพ่ิมหรือ
สว่นลดตามราคาสินทรัพย์ถาวรท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เพ่ือให้สะท้อนถงึมลูค่าหุ้นตามบญัชี
ของบริษัทท่ีใกล้เคียงกบัมลูคา่ในปัจจบุนัและสะท้อนถงึมลูคา่ท่ีแท้จริงมากท่ีสดุ ซึง่การประเมินมลูคา่หุ้น
ของบริษัทด้วยวิธีนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้มลูค่าตามบญัชีของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม 
PE ตามท่ีปรากฎในงบการเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และปรับปรุงด้วยภาระผูกพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่ประกอบไปด้วยภาระผูกพนัเก่ียวกับ
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการ และภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนั โดยมิได้ปรับปรุงมลูค่าสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้หรือลดลงแต่อย่างใด เน่ืองจากบริษัทในกลุ่ม PE ไม่ได้
จดัให้มีการประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากนัน้จงึน ามลูคา่ตามบญัชีภายหลงัการปรับปรุง
ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE มาคณูด้วยสดัส่วนการถือหุ้นท่ี PE ถือครองอยู่ แล้วจึงน ามลูค่าดงักล่าวมา
รวมกันและไปหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของ PE ท่ีออกจ าหน่ายละช าระเต็มมลูค่าแล้ว เพ่ือให้ได้มลูค่า
ตอ่หุ้นของ PE ทัง้นี ้สาเหตท่ีุบริษัทในกลุม่ PE ไมไ่ด้จดัให้มีการประเมินทรัพย์สินนัน้เน่ืองมาจาก PE และ 
PB ไม่มีรายการสินทรัพย์ถาวรท่ีมีนัยส าคัญ ในส่วนของ PIL กับ PC2000 นัน้ จะมีการจัดซือ้และ
จ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรหลกัท่ีใช้ในการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอในแต่ละปี ท าให้มลูค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์ถาวรของทัง้ 2 บริษัท ค่อนข้างใกล้เคียงกับมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ดังกล่าว  ส าหรับ
รายละเอียดการประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมลูคา่หุ้นทางบญัชีมีรายละเอียดดงันี ้
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รายการ ณ 31 ธันวาคม 2559 PE PIL PB PC2000 
สนิทรัพย์รวมตามบญัชี (ล้านบาท)  370.94   2,029.26   18.59   69.39  
หกั หนีส้นิรวมตามบญัชี (ล้านบาท)  290.35   1,746.74   6.79   5.01  
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (ล้านบาท)  80.59   282.53   11.80   64.37  
ปรับปรุงรายการ:         

ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต (ล้านบาท)  2.40   23.10   3.21   1.78  
มูลค่าตามบัญชีภายหลงัการปรับปรุง (ล้านบาท)  78.19   259.43   8.59   62.59  
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นของ PE 78.19  259.43   8.58   62.59  
รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.41 

 
จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีตามท่ีแสดงในตารางข้างต้น จะได้

มลูคา่หุ้นสามญัของ PE เท่ากบั 0.41 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.39 บาทตอ่หุ้น 
 

3.3 วิธีเปรียบเทยีบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)  

วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนมลูค่าตลาดเป็นการประเมินมลูค่าท่ีเปรียบเทียบผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทกบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจคล้ายคลงึกบับริษัท ซึง่วิธีการดงักลา่วเป็นวิธีท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย เข้าใจง่าย และสะดวก
ต่อการค านวณ อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก PE ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจ
ให้บริการทางด้านการเงิน ดังนัน้ ในการเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีมีลักษณะ 
การด าเนินธุรกิจคล้ายกันมาใช้ในการเปรียบเทียบนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้เลือกบริษัทท่ีมี 
การด าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัทในกลุ่ม PE แต่ละแห่งมาใช้ในการเปรียบเทียบเสมือนบริษัทใน
กลุ่ม PE แต่ละบริษัทมีการบริหารจดัการและการด าเนินงานท่ีแยกขาดออกจากกนัโดยสิน้เชิง ซึ่งขนาด
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบอาจแตกตา่งไปจากบริษัทในกลุม่ PE ท่ีจะถกูประเมินมลูค่าได้ 
ทัง้ได้แง่ขอผลการด าเนินงานและขนาดของสินทรัพย์   

กลุม่บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีน ามาเปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ 
PE แตล่ะแห่งมีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัทในกลุ่ม PE บริษัทจดทะเบียนที่น ามาเปรียบเทียบ อักษรย่อ 
PE บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) GOLD 
 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) MBK 
 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) PRINC 
 บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) TFD 
 บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) UV 
   
PIL บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) KCAR 
 บริษัท ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) PL 

 
PB บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) TIP 
 บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) SMK 
 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) MTI 
 บริษัท น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) NSI 
 บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) TIC 
 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) BKI 
 บริษัท จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) CHARAN 
 บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) INSURE 
 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) TSI 
 บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) TVI 

 
PC2000 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) MSC 
 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) SVOA 
 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SIS 
 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 

ทัง้นี ้ในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท าการประเมินโดยอิงจาก
อัตราส่วนในตลาดของบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดยจะให้น า้หนักใน 3 อัตราส่วน คือ  
วิธีอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach : P/E) วิธีมูลค่าราคาปิดต่อ
มลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV) และวิธีการอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อ
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (Enterprise Value / EBITDA) โดยทาง
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้คา่เฉลี่ยในการค านวณตามวิธีเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นในตลาดแตล่ะวิธี
ดงันี ้
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1) วิธีเปรียบเทยีบอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 

การค านวณด้วยวิธีอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรสุทธิ เป็นการประเมินโดยค านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเท่านัน้ โดยไมม่ีการพิจารณาถงึมลูคา่สินทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งการค านวณจะท าโดยน าก าไรสุทธิของบริษัทในกลุ่ม PE ตามท่ีปรากฎอยู่ในงบ
เฉพาะกิจการสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของแต่ละบริษัท มาคูณกับค่าเฉลี่ยของ
อตัราสว่นราคาปิดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาอ้างอิงย้อนหลงันบัจาก
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติ
เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
หุ้นสามญัของ PE จากนัน้จึงน ามลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE มาคูณ
ด้วยสดัสว่นการถือหุ้นท่ี PE ถือครองอยู่ แล้วจึงน ามลูค่าดงักล่าวมารวมกนัและไปหารด้วย
จ านวนหุ้นสามญัของ PE ท่ีออกจ าหน่ายละช าระเต็มมลูค่าแล้ว เพ่ือให้ได้มลูค่าต่อหุ้นของ 
PE โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านลา่งนี ้

บริษัท 
P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 
PE(1) (3)      
1. GOLD 11.94x  12.46x  12.94x  14.36x  16.56x  

2. UV 12.09x  14.24x  15.28x  16.00x  16.80x  

3. MBK 12.13x  12.29x  12.24x  12.42x  12.67x  
4. TFD N/A N/A N/A N/A N/A 
5. PRINC N/A N/A N/A N/A N/A 
ค่าเฉลี่ย 12.05x  13.00x  13.49x  14.26x  15.34x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) N/A N/A N/A N/A N/A 

 
PIL(1) (3)      

1. KCAR 11.24x  11.35x  11.46x  11.78x  11.72x  
2. PL 12.18x  12.18x  12.32x  12.79x  13.05x  
ค่าเฉลี่ย 11.71x  11.77x  11.89x  12.29x 12.39x 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) N/A N/A N/A N/A N/A 

 
PB      

1. TIP 7.44x  7.51x  7.48x  7.48x  7.42x  
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บริษัท 
P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 
2. SMK 10.70x  10.66x  10.74x  10.94x  11.28x  
3. MTI 10.64x  10.16x  10.08x  9.94x  9.71x  
4. NSI 12.64x  12.42x  12.21x  12.20x  11.64x  
5. BKI 14.44x  14.59x  14.76x  15.34x  15.77x  
6. CHARAN 16.83x  16.30x  16.16x  15.41x  14.28x  
7. INSURE N/A N/A N/A N/A N/A 
8. TSI N/A N/A N/A N/A N/A 
9. TVI N/A N/A N/A N/A N/A 
10. TIC N/A N/A N/A N/A N/A 
ค่าเฉลี่ย 12.11x  11.94x  11.91x  11.88x  11.68x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 39.14  38.57  38.47  38.40  37.74  

 
PC2000(2) (3)      

1. MSC 9.18x  8.93x  8.91x  8.97x  8.96x  
2. SVOA 15.23x  13.99x  13.82x  13.03x  12.22x  
3. SIS 9.46x  9.07x  8.99x  9.32x  9.35x  
4. SYNEX 11.37x  11.05x  11.21x  11.74x  11.52x  
ค่าเฉลี่ย 11.31x  10.76x  10.73x  10.76x  10.51x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหต ุ: (1) ก าไรสทุธิของ PE ที่น ามาใช้ไม่รวมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ซึ่งประกอบไปด้วย ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
 ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย 

 (2) ก าไรสุทธิของ PC2000 ที่น ามาใช้ไม่รวมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ซึ่งประกอบไปด้วย  เงินปันผลรับ และ
  ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
(3) ผลการด าเนินงานของ PE, PIL และ PC2000 ภายหลังจากที่หักรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวออกแล้วมีผล

ขาดทนุสทุธิ จงึท าให้ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่ก าไรสทุธิ 
 

 PE PIL PB PC2000 

มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ลบ.) N/A N/A 37.74 – 39.14 N/A 
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น
การถือหุ้นของ PE  

- - 0.047 – 0.049 - 

รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.047 – 0.049 
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จากการประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่ก าไรสทุธิตามท่ีแสดงใน
ตารางข้างต้น จะได้มลูคา่รวมของหุ้นสามญัของ PE อยู่ระหวา่ง 0.047 – 0.049 บาทตอ่หุ้น 
ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.751 – 0.753 บาทตอ่หุ้น 

2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio 

Approach) 

การประเมินราคาตามวิธีอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชี เป็นวิธีท่ีสะท้อนมลูค่าทาง
บญัชีของบริษัท โดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไร ซึ่งค านวณโดยการน ามลูค่า
ตามบัญชีของบริษัทในกลุ่ม PE ตามท่ีปรากฎอยู่ในงบเฉพาะกิจการสิน้สุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 คูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามทางบัญชีเฉลี่ย 
(P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาใช้อ้างอิงย้อนหลังนับจากวันท่ี 22 ธันวาคม 2559  
ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE จากนัน้จึง
น ามลูค่าของส่วนของผู้ หุ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE มาคูณด้วยสดัส่วนการถือหุ้นท่ี PE 
ถือครองอยู่ แล้วจึงน ามูลค่าดงักล่าวมารวมกันและไปหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของ PE  
ท่ีออกจ าหน่ายละช าระเตม็มลูคา่แล้ว เพ่ือให้ได้มลูคา่ตอ่หุ้นของ PE โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางด้านลา่งนี ้

บริษัท 
P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 
PE      
1. GOLD 1.04x  1.02x  1.04x  1.06x  1.19x  
2. UV 1.35x  1.33x  1.35x  1.37x  1.41x  
3. MBK 1.32x  1.39x  1.40x  1.40x  1.40x  
4. TFD 2.60x  2.44x  2.50x  2.54x  2.34x  
5. PRINC 4.39x  3.79x  2.97x  2.56x  2.16x  
ค่าเฉลี่ย 1.58x  1.55x  1.57x  1.59x  1.58x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 127.33  124.66  126.81  128.21  127.60  

 
PIL      

1. KCAR 1.61x  1.57x  1.56x  1.56x  1.49x  
2. PL 0.81x  0.80x  0.80x  0.80x  0.80x  
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บริษัท 
P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 
ค่าเฉลี่ย 1.21x  1.18x  1.18x  1.18x  1.15x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 342.14  334.49  334.48  332.66  323.82  

 

PB      
1. TIP 1.94x  1.92x  1.91x  1.88x  1.85x  
2. SMK 1.85x  1.91x  1.95x  1.97x  2.06x  
3. MTI 1.60x  1.64x  1.67x  1.69x  1.71x  
4. NSI 0.91x  0.91x  0.90x  0.92x  0.94x  
5. BKI 1.13x  1.14x  1.15x  1.14x  1.12x  
6. CHARAN 0.75x  0.72x  0.71x  0.70x  0.69x  
7. INSURE 2.18x  2.26x  2.39x  2.45x  2.63x  
8. TSI 1.41x  1.19x  1.14x  1.20x  1.24x  
9. TVI 1.07x  1.07x  1.08x  1.10x  1.11x  
10. TIC 0.95x  0.98x  1.01x  1.03x  1.05x  
ค่าเฉลี่ย 1.38x  1.37x  1.39x  1.41x  1.44x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 16.26  16.22  16.41  16.59  16.99  

 
PC2000      

1. MSC 1.14x  1.15x  1.16x  1.19x  1.21x  
2. SVOA 0.66x  0.64x  0.65x  0.65x  0.66x  
3. SIS 1.18x  1.16x  1.16x  1.17x  1.13x  
4. SYNEX 1.87x  1.79x  1.81x  1.88x  1.83x  
ค่าเฉลี่ย 1.21x  1.19x  1.20x  1.22x  1.21x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 78.11  76.38  76.93  78.80  77.66  

หมายเหต ุ: คา่เฉลี่ยเลขคณิต เป็นค่าเฉลี่ยท่ีไม่รวมอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบญัชีของ PRINC ซึง่เป็นค่าผิดปกติ (outlier) ท่ีแตกต่าง
 จากบริษัทอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญั  
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 PE PIL PB PC2000 

มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ลบ.) 124.66 – 128.21 323.82 - 342.14 16.22 – 16.99 76.38 - 78.80 
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น
การถือหุ้นของ PE  

0.156 – 0.160 0.405 – 0.428 0.020 – 0.021 0.095 – 0.099 

รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.676 – 0.708 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชีตามท่ี
แสดงในตารางข้างต้น จะได้มูลค่ารวมของหุ้นสามญัของ PE อยู่ระหว่าง 0.676 – 0.708
บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.092 – 0.124 บาทตอ่หุ้น 

3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Enterprise Value/EBITDA ) 

การประเมินมลูค่าตามวิธีนีเ้ป็นวิธีสะท้อนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน
ในส่วนท่ีเป็นเงินสด โดยไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่ง จะค านวณมูลค่าของบริษัท 
(Enterprise Value: EV) โดยการน าก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ า หน่ า ย  (Earning Before Interests Taxes and Depreciation and Amortization: 
EBITDA) ในกลุม่ PE ตามท่ีปรากฎอยู่ในงบเฉพาะกิจการสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
มาคูณกับอัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย (“EV/EBITDA”) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาใช้อ้างอิงย้อนหลงันับจาก
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ซึ่ง เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามญัของ PE โดยมลูค่าของบริษัทจะมีคา่เท่ากบัมลูค่าหุ้นทัง้หมดของบริษัท (Market 
Capitalization) บวกกบัหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Net 
Debt) จากนัน้จึงน ามูลค่าหุ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE มาคูณด้วยสดัส่วนการถือหุ้นท่ี 
PE ถือครองอยู่ แล้วจงึน ามลูคา่ดงักลา่วมารวมกนัและไปหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของ PE  
ท่ีออกจ าหน่ายละช าระเตม็มลูคา่แล้ว เพ่ือให้ได้มลูค่าตอ่หุ้นของ PE โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางด้านลา่งนี ้
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บริษัท 
EVEBITDA Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

30 วนั 60 วนั  90 วนั 120 วัน 180 วัน 
PE(1) (3)      
1. GOLD 10.87x  10.60x  10.69x  10.76x  10.86x  

2. UV 6.12x  5.96x  5.98x  6.02x  6.05x  
3. MBK 9.60x  9.85x  10.04x  10.09x  10.10x  
4. TFD 56.58x  57.77x  59.18x  60.43x  59.49x  
5. PRINC 457.65x  377.08x  301.19x  263.96x  227.01x  
ค่าเฉลี่ย 9.47x  9.43x  9.54x  9.66x  9.69x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) N/A N/A N/A N/A N/A 
      
PIL      

1. KCAR 5.38x  5.30x  5.29x  5.27x  5.13x  
2. PL 5.32x  5.30x  5.30x  5.30x  5.30x  
ค่าเฉลี่ย 5.35x  5.30x  5.30x  5.28x  5.22x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 349.55  330.28  328.89  324.55  299.65  

 

PB      

1. TIP 5.99x  5.85x  5.76x  5.68x  5.53x  
2. SMK 8.70x  8.73x  8.82x  8.91x  9.19x  
3. MTI 9.55x  9.65x  9.78x  9.94x  10.06x  
4. NSI 9.43x  9.42x  9.30x  9.45x  9.75x  
5. BKI 12.81x  12.79x  12.89x  13.01x  13.12x  
6. CHARAN 14.06x  13.38x  13.19x  13.08x  12.95x  
7. INSURE 49.00x  52.31x  56.07x  57.95x  62.57x  
8. TSI 31.53x  32.84x  34.63x  35.52x  37.76x  
9. TVI 37.67x  38.05x  38.69x  39.35x  39.67x  
10. TIC 8.40x  8.44x  8.59x  8.78x  8.94x  
ค่าเฉลี่ย 9.85x  9.75x  9.76x  9.84x  9.94x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 40.22  39.83  39.87  40.18  40.57  

 

PC2000(2)      
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บริษัท 
EVEBITDA Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

30 วนั 60 วนั  90 วนั 120 วัน 180 วัน 
1. MSC 5.78x  5.77x  5.80x  5.91x  5.94x  
2. SVOA 13.01x  12.75x  12.78x  12.84x  12.94x  
3. SIS 7.75x  7.60x  7.58x  7.63x  7.45x  
4. SYNEX 11.79x  11.43x  11.48x  11.83x  11.64x  
ค่าเฉลี่ย 9.58x  9.39x  9.41x  9.55x  9.49x  
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 104.90  102.80  103.05  104.58  103.93  

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่รวมอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา
 และคา่ตดัจ าหน่าย ของ INSURE, TSI, TVI, TFD, และ PRINC ซึง่เป็นค่าผิดปกติ (outlier) ที่แตกตา่งจากบริษัทอ่ืนที่
 น ามาเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญั 
 (1) EBITDA ของ PE ที่น ามาใช้ไมร่วมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ซึง่ประกอบไปด้วย ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
  ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย 

 (2) EBITDA ของ PC2000 ที่น ามาใช้ไม่รวมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ซึ่งประกอบไปด้วย  เงินปันผลรับ และ
  ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
(3) ผลการด า เนินงานของ PE, PIL และ  PC2000 ภายหลังจากที่หักรายการที่ เ กิดขึ น้ เพียงครั ง้ เดียวออก 
 แล้วมีผลขาดทุนก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จึงท าให้ไม่สามารถค านวณมลูค่า
 ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 

 

 PE PIL PB PC2000 

มลูคา่รวม (ลบ.) N/A 299.65 – 349.55 39.83 – 40.57 102.80 – 104.90 
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น
การถือหุ้นของ PE  

N/A 0.37 – 0.44 0.050 – 0.051 0.129 – 0.131 

รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.553 – 0.619 
 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหัก
ดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายตามท่ีแสดงในตารางข้างต้น จะได้
มูลค่ารวมของหุ้ นสามัญของ PE อยู่ระหว่าง 0.553 – 0.619 บาทต่อหุ้ น ซึ่งต ่ากว่าราคา
เสนอซือ้เท่ากบั 0.181 – 0.247 บาทตอ่หุ้น 
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3.4 วิธีคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีสว่นลดกระแสเงินสดจะสะท้อนให้เห็นมลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐานของ
บริษัท โดยการหามูลค่าของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในอนาคต (Free Cash flow) และน ามา 
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งวิธีนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงานในระยะยาว ทัง้นี ้  
ในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนีจ้ะต้องก าหนดสมมติฐานต่างๆ มากมายเพ่ือจัดท าประมาณการทาง
การเงิน และหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 
ท่ีท าการประเมิน รวมทัง้ หากสถานการณ์ของบริษัทท่ีท าการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
จากสมมติฐานตา่งๆ ท่ีตัง้ไว้ มลูค่าของบริษัทท่ีท าการประเมินก็จะแตกตา่งจากท่ีประมาณการไว้อย่างมี
นยัส าคญั 

ในการประเมินมูลค่าหุ้ นด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท า
ประมาณการทางการเงินโดยใช้สมมติฐานหลักท่ีว่า บริษัทจะด าเนินกิจการไปอย่างต่อเน่ือง (Going 
Concern Basis) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี 
เน่ืองจากอายุสญัญาการให้บริการของบริษัทในกลุ่ม PE กบัลกูค้าส่วนใหญ่จะสิน้สดุทุก 5 ปี จากนัน้จึง
ประเมินมูลค่ากิจการ ณ ปีประมาณการสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ตัง้สมมติฐานว่า ในช่วงหลงัจากปีประมาณการสุดท้าย บริษัทท่ีท าการประเมินจะเติบโตในอตัราท่ีคงท่ี
ตอ่ปี  

 ทัง้นี ้เน่ืองจาก PE ประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอื่นท่ีด าเนินธุรกิจบริการทางการเงินตา่งๆ ดงันัน้ 
ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ PE ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้จดัท าประมาณการทางการเงิน
ของบริษัทแต่ละแห่งในกลุ่ม PE เสมือนว่าบริษัทเหล่านีม้ีการบริหารจัดการและด าเนินงานแยกขาด 
จากกนั เพ่ือน ามลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE มาคูณด้วยสดัส่วนการถือหุ้นของ PE 
ในบริษัทดังกล่าว แล้วน ามูลค่ารวมของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในกลุ่ม PE มาหารด้วยจ านวน 
หุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แล้วของ PE เพ่ือให้ได้มลูคา่ตอ่หุ้นหุ้นของ PE 

สมมติฐานหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการทางการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE อาทิเช่น 
รายได้ ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินทุนหมนุเวียน และ
แผนการขยายธุรกิจ อ้างอิงจากข้อมลูท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงิน การสมัภาษณ์ผู้บริหาร และแผนงานของ
ของบริษัทท่ีท าการประเมิน ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าข้อมลูดงักลา่วมาปรับปรุงโดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตมาเป็นฐานในการจัดท า
ประมาณการ  
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รายละเอียดของสมมติฐานท่ีส าคญัในการประเมินมลูคา่ยุติธรรมของหุ้นสามญัของ PE ซึง่เป็น
บริษัทท่ีจะถกูจ าหน่ายเงินลงทนุออกไปหากบริษัทฯ เข้าท ารายการในครัง้นี ้สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

3.4.1 สมมตฐิานที่ส าคัญในการประมาณการ  

1. บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  

1.1 รายได้ค่าเช่าและการบริการ 

รายได้ค่าเช่าและการบริการ ประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าจากสญัญาค่าตอบแทน
การให้เช่าส านักงานแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาเช่าตาม
สญัญาเช่าเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิน้สดุอายุสญัญาในปี 2565 โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กันดังกล่าวได้ช าระค่าเช่าให้แก่ PE แล้วทัง้จ านวนในวันท่ีส่งมอบพืน้ท่ีท่ีให้เช่า 
เป็นจ านวน 30.00 ล้านบาท ซึ่ง PE ทยอยรับรู้ค่าเช่าดงักล่าวเป็นรายได้ตลอดอายุ
สญัญาดงักล่าว โดยค านวณตามจ านวนวนัในแต่ละปี ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงก าหนดให้รายได้ค่าเช่าและการบริการของ PE รับรู้ตามเง่ือนไขในสญัญา
คา่ตอบแทนการให้เช่าดงักลา่ว 

1.2 รายได้อื่น  

รายได้อื่นของ PE มาจากการติดตามหนีจ้ากลกูหนีข้อง PE เอง และลกูหนีข้องบริษัท 
พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากัด ซึ่ง PE  ได้รับโอนกิจการทัง้หมดรวมทัง้ทรัพย์สิน สิทธิ 
หนีส้ิน และภาระความรับผิดชอบทัง้หมดมาจาก PC2000 โดย PE จะรับรู้รายได้
ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ PE ได้รับช าระหนีจ้ากลูกหนีด้ังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ PE ดงันัน้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจงึก าหนดให้ PE ไมม่ีรายได้อื่นตลอดระยะเวลาประมาณการ 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วย ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรายปีของ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าตอบแทนกรรมการ 
คา่บริการจดัการกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง (Outsource) เป็นต้น ทัง้นี ้PE ไม่
มีพนักงานประจ าและว่าจ้าง PFC ในการบริการจัดการให้แก่บริษัท ซึ่งค่าใช้จ่าย
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ดงักล่าวเหล่านีไ้ม่แปรผนัไปตามรายได้จากการด าเนินงาน ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่มีการเติบโตตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ PE การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนของ PE จะมีแนว
ทางการจดัหาเงินจากการกู้ ยืมหรือเงินปันผลจากบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี เน่ืองจากใน
ประมาณการนีจ้ะถือเสมือน PE ด าเนินงานแยกขาดจากบริษัทย่อย ดงันัน้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ในปีท่ี PE มีความจ าเป็นต้องจดัหาเงินมาเพ่ือใช้จ่าย
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท PE จะจัดหาเงินดังกล่าวจากการกู้ ยืมเงินเพียง 
อย่างเดียว ซึง่ตามประมาณการทางการเงิน PE จะกู้ ยืมเงินตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป 
ท าให้ PE มีค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเกิดจากการกู้ ยืมเงินตัง้แต่ปีดังกล่าวไปจนถึง 
ปีสุดท้ายของการประมาณการ โดยอตัราดอกเบีย้ท่ีน ามาใช้ในการค านวณอ้างอิง
จากอตัราดอกเบีย้ท่ีเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) เฉลี่ยของ 4 ธนาคาร
ใหญ่ อันประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) บวกร้อยละ 0.5 ซึ่งอ้างอิงจากอตัราเงินกู้ ยืมเดิมท่ีบริษัทในกลุ่ม PE เคย
ได้รับจากสถาบนัการเงิน 

1.5 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ของ PE  
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

1.6 เงนิทุนหมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนหลกัของ PE ประกอบไปด้วย ลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่น และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น โดยลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นของ 
PE เกือบทัง้หมดเป็นลูกหนีอ้ื่นท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจเดิมของ PE ซึ่งจากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารของ PE คาดว่า PE จะไม่มีรายการนีเ้กิดขึน้อีกในอนาคต ดงันัน้ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ PE ไม่มีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเกิดขึน้
อีกตลอดระยะเวลาประมาณการ ในส่วนของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เกือบ
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ทัง้หมดเป็นยอดเงินค้างช าระจากรายการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยมาจาก PC2000 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ PE คาดว่า PE ยังไม่มีแผนการช าระเงินให้กับ 
PC2000 ท่ีแน่ชดั ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ยอดเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นของ PE ตลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากับยอดคงค้าง ณ สิน้ปี 
2559 

1.7 รายจ่ายลงทุน 

จากการหารือกับผู้บริหารของ PE คาดว่า PE ยงัไม่มีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมในช่วง
ระหวา่งปีประมาณการ  

1.8 กระแสเงนิสดหลังจากระยะเวลาประมาณการสุดท้าย (Terminal Value) 

เน่ืองจากรายได้ตามค่าเช่าจากสิทธิการให้เช่าส านกังานจะสิน้สดุลงในปี 2565 และ
ภายหลังจากปีดังกล่าว PE ยังไม่มีแผนท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เช่าส านักงานต่อ 
ในอนาคต ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้กระแสเงินสดของกิจการ
หลงัจากระยะเวลาประมาณการเท่ากบักระแสเงินสดสทุธิของกิจการในปี 2565 ซึ่ง
เป็นไปตามการรับรู้รายได้ตามอายสุญัญาสญัญาคา่ตอบแทนการให้เช่าส านกังาน 

 
2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด 

2.1 รายได้ค่าเช่าและการบริการ 

รายได้ค่าเช่าและการบริการ ประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ด าเนินงานในการให้เช่ายานพาหนะประเภทตา่งๆ ประกอบไปด้วย 1. รถยนต์ไมเ่กิน 
7 ท่ีนั่ง รถตู้  และรถบรรทุก 2. รถโดยสารสาธารณะ และ 3. รถรับส่งนักเรียน  
สว่นรายได้การบริการนัน้มาจากการให้บริการพนกังานขบัรถแก่ลกูค้า  

ทัง้นี ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเกิดจากการท่ี PIL น ายานพาหนะท่ี
จัดหามาไปให้ลูกค้าเช่า ดังนัน้ ในการจัดท าประมาณการของ PIL ท่ีปรึกษาทาง 
การเงินอิสระได้ก าหนดให้รายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานแปรผันไปตาม
จ านวนรถท่ี PIL มีอยู่ในแต่ละปี โดยจ านวนรถท่ี  PIL มีไว้ใช้ในการด าเนินงาน 
ในแต่ละปีจะอ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัทและการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ PIL 
เป็นหลกั ส่วนอตัราค่าเช่ารถยนต์ต่อคนัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อ้างอิง
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จากค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าต่อหน่วยของรถแต่ละประเภท 3 ปีย้อนหลงัในช่วงปี 
2557 – 2559 

ในส่วนของรายได้การบริการนัน้ ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดให้แปรผันไป
ตามจ านวนพนักงานขับรถของบริษัทท่ีผู้บริหารของ PIL คาดว่าจะเติบโตในอตัรา
ร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดระยะเวลาท่ีประมาณการ ซึง่เป็นไปตามแผนธุรกิจ ส่วนอตัรา
คา่บริการตอ่คนนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อ้างอิงจากรายได้ค่าบริการ
ตอ่คนของพนกังานขบัรถ 3 ปีย้อนหลงัในช่วงปี 2557 – 2559 

ส าหรับรายละเอียดของจ านวนรถแต่ละประเภทท่ี PIL จะมีไว้ใช้ในการด าเนินงาน
และจ านวนพนักงานขับรถในแต่ละปีตลอดระยะเวลาประมาณการนัน้ได้มาจาก
แผนการลงทนุของ PIL การสมัภาษณ์ผู้บริหารของ PIL และข้อมลูการจดัซือ้และการ
จ าหน่ายรถยนต์ และข้อมูลพนักงานขับรถในอดีตของบริษัทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา
นบัตัง้แตปี่ 2557 – 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รถยนต์ไมเ่กิน 7 ที่นัง่ รถตู้  และรถบรรทกุ  2,451   2,680   2,877   3,042   3,034  
รถโดยสารสาธารณะ  143   143   143   143   143  
รถรับสง่นกัเรียน  36   36   36   36   36  
พนกังานขบัรถ  71   72   74   75   77  

 

2.2 รายได้อื่น 

รายได้อื่นของ PIL ประกอบไปด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้ค่าปรับจากการท่ีลูกค้าคืน
ยานพาหนะก่อนก าหนด และรายได้จากการขายอะไหล่รถยนต์เก่าเป็นหลัก  ซึ่ง
รายการดงักล่าวไม่ได้แปรผันโดยตรงกบัการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้รายได้อื่นตลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากบัรายได้
อื่นท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินส าหรับปี 2559 ซึง่มีจ านวน 3.88 ล้านบาท 

2.3 ต้นทุนค่าเช่าและการบริการ 

ต้นทนุคา่เช่าและการบริการ ประกอบไปด้วย คา่เสื่อมราคา คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์  
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น  
ซึ่งในการประมาณการต้นทุนค่าเช่าและการบริการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
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แบ่งการประมาณการออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ซึง่ก าหนดให้เป็นไปตาม
นโยบายทางบญัชีในการตดัค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภทท่ี PIL มีอยู่ใน
แตล่ะปี และในสว่นของคา่ต้นทนุคา่เช่าและการบริการอื่นท่ีไมร่วมคา่เสื่อมราคา เช่น 
คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์  เงินเดือนและค่าลว่งเวลาพนกังานขบัรถ ค่าซอ่มบ ารุง ค่า
อะไหล่รถยนต์ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยของ
สดัส่วนต้นทุนค่าเช่าและการบริการท่ีไม่รวมค่าเสื่อมราคาต่อรายได้ค่าเช่าและการ
บริการย้อนหลงัในช่วง 3 ปี ตัง้แตปี่ 2557 – 2559 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่
รายละเอียดของสดัสว่นต้นทุนค่าเช่าและการบริการท่ีไม่รวมค่าเสื่อมราคาต่อรายได้
คา่เช่าและการบริการแตล่ะประเภทมีรายละเอียดเป็นดงันี ้

 รถยนต์ไมเ่กิน 7 ท่ีนัง่ รถตู้  และรถบรรทกุ อยู่ท่ีร้อยละ 22.59 

 รถโดยสารสาธารณะ อยู่ท่ีร้อยละ 47.11 

 รถรับสง่นกัเรียน อยู่ท่ีร้อยละ 71.38 

 พนกังานขบัรถ อยู่ท่ีร้อยละ 75.57 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบไปด้วย เงินเดือนและค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่าย
บุคคลากร และค่าเช่าอาคารส านักงานและอุปกรณ์ เป็นต้น ทัง้นี ้ในการประมาณ
การคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้แบ่งคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
ออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ เงินเดือนและคา่ล่วงเวลา ก าหนดให้เติบโตในอตัราร้อยละ 
5.57 ต่อปี ตลอดระยะเวลาท่ีประมาณการ โดยอ้างอิงจากอัตราการเพ่ิมขึน้ของ
เงินเดือนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ปี 2557-2559 ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นก าหนดให้
เติบโตในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ตลอดระยะเวลาท่ีประมาณการ โดยอ้างอิงจาก
อตัราเงินเฟ้อเป้าหมายท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ  PIL ตามท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินส าหรับปี 2559  
สว่นใหญ่มาจากดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ ซึง่คิดอตัราดอกเบีย้คงท่ีอยู่ท่ี
ร้อยละ 2.33 – 4.31 ต่อปี ดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ซึ่งคิดอัตรา
ดอกเบีย้คงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 2.43 – 3.04 ต่อปีและดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน ซึง่ประกอบไปด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้
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จาก PC2000 และ PE ซึง่คิดอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ีร้อยละ 2.25 ต่อปี และร้อยละ 2.33 
ตอ่ปี ตามล าดบั ทัง้นี ้รายละเอียดของการประมาณการคา่ใช้จ่ายทางการเงินมีดงันี ้

 หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ เกิดจากการจัดหายานพาหนะเพ่ือน ามาใช้ใน 
การปล่อยเช่าแก่ลกูค้า ซึง่ในส่วนของหนีส้ินเดิมนัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดให้มีการช าระดอกเบีย้ตามตารางการช าระหนีส้ินตามสญัญชาเช่าซือ้
ในปัจจุบนัของบริษัท ส าหรับหนีส้ินใหม่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้
อตัราดอกเบีย้อยู่ท่ีร้อยละ 3.32 ต่อปี ซึง่เป็นค่าเฉลี่ยของอตัราดอกเบีย้เดิมท่ี 
PIL ช าระอยู่ในปี 2559 และมีงวดการผ่อนช าระอยู่ท่ี 60 งวด ซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขตามสญัญาเช่าซือ้เดิมท่ีบริษัทเคยได้รับ ดงันัน้ การช าระดอกเบีย้ในแต่
ละปีจะเป็นไปตามตารางการช าระหนีต้ามสินเช่าซือ้ในแต่ละงวดท่ีค านวณ
ขึน้มาใหม่ โดยเงินต้นของสัญญาเช่าซื อ้ใหม่จะมาจากรายจ่ายลงทุน
ยานพาหนะให้เช่าในแตล่ะปี 

 หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน เกิดจากการจัดหายานพาหนะเพ่ือน ามา 
ปลอ่ยเช่าให้แก่ลกูค้าเช่นเดียวกบัหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ อย่างไรก็ดี จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารของ PIL ทาง PIL มุง่เน้นท่ีจะจดัหายานพาหนะจากสญัญา
เช่าซือ้เป็นหลัก ดังนัน้  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้การช าระ
ดอกเบีย้ของสญัญาเช่าการเงินเป็นไปตามตารางการช าระหนีส้ินตามสญัญา
เช่าการเงินของบริษัท และไม่มีการจัดหายานพาหนะด้วยสญัญาเช่าการเงิน
เพ่ิมเติมตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้อง อยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน ทัง้นี ้
เน่ืองจากตามท่ีได้หารือกับผู้บริหารของบริษัท PIL ยังไม่มีแผนท่ีจะกู้ ยืมเงิน
จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอีก และในส่วนของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกันคงค้างอยู่ ณ สิน้ปี 2559 นัน้ PIL จะช าระคืนเงินกู้ ยืมดังกล่าว
ทัง้หมดในปี 2560 ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึก าหนดให้อตัราดอกเบีย้
ของเงินกู้ ยืมดังกล่าวเป็นไปตามท่ีก าหนดในหน้าตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
ภายหลังจากปีดังกล่าว PIL จะไม่มีภาระดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
กิจการท่ีเก่ียวข้องอีกตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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2.6 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ของ PIL  
ตลอดระยะเวลาประมาณการ อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 PIL มีขาดทุน
สะสมทางภาษีเป็นจ านวน 187.03 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยหมดอายุลงในปี 2561  
ปี 2562 และปี 2563 เป็นจ านวน 25.87 ล้านบาท 93.12 ล้านบาท และ 68.04  
ล้านบาท ตามล าดบั  

2.7 เงนิทุนหมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนหลกัของ PIL ประกอบไปด้วย ลกูหนีก้ารค้า
และลูกหนีอ้ื่น เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น โดยก าหนดให้ระยะเวลาเก็บหนี แ้ละ
ระยะเวลาจ่ายหนีต้ลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากับ 35 วัน และ 17 วัน 
ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเฉลี่ยและระยะเวลาจ่ายหนี ้
เฉลี่ยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แตปี่ 2557 – 2559  

2.8 รายจ่ายลงทุน 

รายจ่ายลงทุน แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ ยานพาหนะให้เช่า รถโดยสาร
สาธารณะ และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านักงาน โดย
รายละเอียดในการประมาณการมีดงันี ้

 ยานพาหนะให้เช่า จะเป็นไปตามการจัดซือ้รถยนต์ไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง รถตู้  และ
รถบรรทุก ซึง่ PIL จะจัดซือ้ยานพาหนะดงักล่าวด้วยเงินทุนของตวัเองบางส่วน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการจดัซือ้ยานพาหนะให้เช่า และส่วนท่ีเหลือ 
PIL จะจดัหาด้วยการเช่าซือ้ทัง้หมด ซึง่รายละเอียดดงักล่าวอ้างอิงมาจากแผน
ธุรกิจของบริษัทและจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ PIL โดยพิจารณาร่วมกบัผล
การด าเนินงานในอดีตของ PIL 

 รถโดยสารสาธารณะ จะเป็นรถประเภทอื่นทัง้หมดนอกเหนือจากยานพาหนะ 
ให้เช่า อย่างไรก็ดี จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ PIL ทาง PIL ยงัไมม่ีแผนการ
จัดหารถโดยสารสาธารณะเพ่ิมเติม เน่ืองจากยานพาหนะประเภทดงักล่าวมี
อายกุารใช้ประโยชน์คอ่นข้างนาน 
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 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านักงาน ทาง PIL มี
แผนการลงทุนในปี 2560 เป็นจ านวน 0.93 ล้านบาท และภายหลังจาก 
ปีดงักลา่วบริษัทยงัไมม่ีแผนการลงทุนท่ีแน่ชดั ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงก าหนดให้  PIL มีสัดส่วนรายจ่ายลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารเช่ า  
เคร่ืองตกแต่ง และอปุกรณ์ส านกังานเท่ากบักบัคา่เฉลี่ยของสดัสว่นของรายจ่าย
ลงทนุในสินทรัพย์ดงักล่าวต่อมลูคา่ตามบญัชีสทุธิต้นงวดย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี  
2557 – 2559 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 51.4 

2.9 อัตราการเตบิโตหลังจากปีประมาณการสุดท้าย (Terminal Growth Rate) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ PIL ไม่มีกระแสเงินสดหลังจากระยะเวลา
ประมาณการ เน่ืองจาก PIL มีกระแสเงินสดสทุธิของกิจการติดลบตลอดระยะเวลาท่ี
ประมาณการ 

 
3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ ากัด  

3.1 รายได้ค่านายหน้าประกัน 

รายได้ค่านายหน้าประกนัของ PB แบ่งออกเป็น รายได้ค่านายหน้าประกนัวินาศภยั 
ซึง่มาจากการให้บริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาด้านการประกันวินาศภัยแก่ลูกค้า
ทัง้ในกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอก และรายได้ค่าแนะน าประกันชีวิตและสุขภาพ
แบบรายปีท่ีกลุ่มบริษัท PE ให้เป็นสวสัดิการพนกังานบริษัทของตนเพียงอย่างเดียว 
ดงันัน้ รายได้ค่านายหน้าประกนัวินาศภัยจึงเป็นเป็นรายได้หลกัของ PB โดยอตัรา
ค่านายหน้าประกนัวินาศภัยสูงสุดทุกประเภทจะเป็นไปตามก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) โดยคิดเป็น
สดัสว่นของคา่เบีย้ประกนัวินาศภยั 

ในการประมาณการรายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัยนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดให้อตัราการเติบโตของค่าเบีย้ประกันวินาศภัยอยู่ท่ีร้อยละ 9.76 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาท่ีประมาณการ ซึง่อ้างอิงจากอตัราการเติบโตย้อนหลงั 3 ปี ในช่วง 
ปี  2557 - 2559 และอัตราค่านายหน้าประกัน วินาศภัยอยู่ ท่ี  17.27 ต่อ ปี   
ตลอดระยะเวลาท่ีประมาณการ โดยอ้างอิงจากอตัราคา่นายหน้าประกนัวินาศภยัทุก
ประเภทเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต ่ปี 2557 – 2559  
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ส าหรับรายได้ค่าแนะน าประกนัชีวิตนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อตัรา
การเติบโตของคา่เบีย้ประกนัชีวิตอยู่ท่ีร้อยละ 4.18 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาท่ีประมาณ
การ ซึง่อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของจ านวนพนกังานในกลุ่มบริษัท PE ในปี 2559 
เน่ืองจากการเติบโตของพนกังานในช่วง 2557 – 2558 เพ่ิมสงูอย่างมีนยัส าคญัจาก
การรับโอนพนักงานมาจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง และอตัราค่าแนะน าประกนัชีวิตอยู่ท่ี
ร้อยละ 8.74 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง  
3 ปี ของอตัราคา่แนะน าประกนัชีวิต ตัง้แต ่ปี 2557 – 2559  

3.2 รายได้ค่าส ารวจภัย 

รายได้ค่าส ารวจภัย หมายถึง รายได้ส่วนเพ่ิมท่ี PB ได้รับจากการจัดเก็บเบีย้
ประกันภยัจากผู้ เอาประกนัภัยไปให้กับบริษัทประกนัท่ีรับท าประกนัภยัให้แก่ลกูค้า
ของ PB ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทท่ีรับประกนัภยัก าหนด โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดให้อัตราค่าส ารวจภัยตลอดระยะเวลาประมาณการอยู่ท่ี 3.30 ต่อปี  
ซึง่อ้างอิงจากอตัราคา่ส ารวจภยัย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แตปี่ 2557 – 2559 

3.3 รายได้อื่น 

รายได้อื่นของ PB ประกอบด้วย ก าไรจากการขายเงินลงทุน ก าไรจากการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน และดอกเบีย้ ซึ่งรายได้อื่นมิได้แปรผันไปตามรายได้จากการด าเนินงาน 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้รายได้อื่นของบริษัทตลอดระยะเวลา
ประมาณการเท่ากบัรายได้อื่นท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินส าหรับปี 2559 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารสว่นใหญ่ ประกอบไปด้วย เงินเดือนพนกังาน ส่วนลดค่าเบีย้
ประกันวินาศภัยท่ีให้แก่ลูกค้า (Service Return) เงินจูงใจพนักงาน  (Incentive) 
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร และค่าเช่าอาคารส านักงานและอุปกรณ์ เป็นต้น ทัง้นี ้ในการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้แบ่งค่าใช้จ่าย
ในการบริหารออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนลดค่าเบีย้ประกันวินาศภัย เงินเดือน
พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยก าหนดให้ส่วนลดค่าเบีย้ประกันตลอดระยะเวลา
ประมาณการเท่ากบัร้อยละ 36.34 ของรายได้คา่นายหน้าประกนัวินาศภยั ซึง่อ้างอิง
จากค่าเฉลี่ยของสดัสว่นสว่นลดคา่เบีย้ประกนัตอ่รายได้ค่านายหน้าประกนัวินาศภยั
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ย้อนหลงั 3 ปี ในช่วงปี 2557 – 2559 ส่วนเงินเดือนพนักงานก าหนดให้เติบโตอยู่ท่ี
ร้อยละ 5.60 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งอ้างอิงตามค่าเฉลี่ยของอตัรา
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 และส าหรับค่าใช้จ่าย
อื่นก าหนดให้เติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 2.5 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่อ้างอิง
จากอตัราเงินเฟ้อเป้าหมายท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ 

3.5 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลคิดเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ของ PB ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

3.6 เงนิทุนหมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนหลกัของ PB ประกอบไปด้วย ลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่น และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น โดยก าหนดให้ระยะเวลาเก็บหนีแ้ละ
ระยะเวลาจ่ายหนีต้ลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากับ 43 วัน และ 83 วัน 
ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาจ่ายหนีเ้ฉลี่ย
ย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แตปี่ 2557 – 2559 

3.7 รายจ่ายลงทุน 

เน่ืองจากสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงานของ PB มีเพียงอปุกรณ์ส านกังาน ซึง่ 
PB ยังไม่มีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมในสินทรัพย์ดังกล่าวท่ีแน่ชัด อีกทัง้ในช่วง 3 ปี 
ท่ีผานมา PB มีการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือทดแทนสินทรัพย์เดิมเท่านัน้ 
ยกเว้นในปี 2558 ท่ีมีการลงทนุซือ้อปุกรณ์ส านกังานเพ่ิมเติมอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ PB มีสดัส่วนรายจ่ายลงทุนในส่วนอปุกรณ์
ส านกังานต่อมลูคา่ตามบญัชีสทุธิต้นงวดเท่ากบัสดัสว่นดงักล่าวในปี 2559 ซึง่จะอยู่
ท่ีร้อยละ 18.77 

3.8 อัตราการเตบิโตหลังจากปีประมาณการสุดท้าย (Terminal Growth Rate) 

อตัราการเติบโตหลงัจากปีประมาณการสดุท้ายเท่ากบัร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยอ้างอิง
จากอตัราเงินเฟ้อเป้าหมายท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้  
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4. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด  

4.1 รายได้ค่าเช่าและการบริการ 

รายได้ค่าเช่าและการบริการของ PC2000 มาจากการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โดย ณ สิ น้ปี 2559 บริษัทมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่าทัง้สิ น้  1,071 เคร่ือง  
ซึง่ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Personal Computer (“PC”)) จ านวน 767 
เคร่ือง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) จ านวน 253 เคร่ือง เคร่ืองพิมพ์ (Printer) 
จ านวน 50 เคร่ือง และเคร่ือง PC Server อีกจ านวน 1 เคร่ือง โดยปกติ PC2000  
จะให้เช่าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องและกลุม่มลูนิธิ  

ส าหรับรายการให้เช่าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์นัน้ บริษัทได้จดัท าสญัญาเช่าในรูปแบบ 
3 ปี และหากสิน้สดุสญัญาจะมีการต่อสญัญาอีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี เพ่ือให้บริการแก่
ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน โดยจะรับช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทัง้ใน
แง่ของผลิตภัณฑ์และราคา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้ 
โดยอ้างอิงจากราคาเช่าเฉลี่ยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดท่ีทางบริษัท 
ท าสญัญาเช่าในปี 2559 ซึง่เป็นข้อมลูท่ีใกล้เคียงกบัปัจจบุนั โดยก าหนดสมมติฐาน
ให้เม่ือสญัญาเช่าสิน้สดุอายุสญัญาลง PC2000 จะเข้าท าสญัญาใหม่กบัผู้ เช่าโดยมี
เง่ือนไขเช่นเดียวกบัสญัญาเดิมตอ่ไป  

4.2 ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบีย้รับเป็นดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่ดอกเบีย้
รับในประมาณการทางการเงินอ้างอิงจากดอกเบีย้ตามหน้าตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกันยังคงค้างเงินต้นอยู่กับทางบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมี
อตัราอยู่ท่ีร้อยละ 2.25 ต่อปี อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลท่ีปรากฎอยู่ในงบ
การเงินในอดีตจะเห็นได้ว่า เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันได้ลดลง
อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ 
PC2000 ได้รับช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2560 และไม่มี
การให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันอีก จึงท าให้ PC2000 ไม่มีรายได้
ดอกเบีย้รับหลงัปี 2560 เป็นต้นไป 
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4.3 รายได้อื่น 

รายได้อื่นสว่นใหญ่มาจากก าไรขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ ซึง่ไมไ่ด้แปรผนัไป
ตามรายได้จากการด าเนินงาน ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึก าหนดให้รายได้อื่น
ตลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากับรายได้อื่นท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินส าหรับ  
ปี 2559 อย่างไรก็ดี ในปีดงักล่าว PC2000 ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลมาจาก PB 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PC2000 ณ ขณะนัน้ จึงท าให้รายได้อื่นเพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ ต่อมาเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ 
PC2000 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทขายเงินลงทนุใน PB ออกไป ดงันัน้ ในการประมาณ
การรายได้อื่นของ PC2000 ท่ีอ้างอิงจากข้อมูลในงบการเงินส าหรับปี 2559 นัน้  
จะไมร่วมถงึเงินปันผลท่ีได้รับในปีดงักลา่ว 

4.4 ต้นทุนค่าเช่าและการบริการ 

ต้นทุนค่าเช่าและการบริการ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าประกันภัย และค่าซ่อมบ ารุง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประเมินต้นทุน  
คา่เช่าและการบริการโดยแบ่งออกเป็นส่วนของคา่เสื่อมราคา ซึง่เป็นไปตามนโยบาย
ทางบญัชีในการตดัค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แตล่ะประเภท และในส่วนของต้นทุน
ค่าเช่าและการบริการอื่นไม่รวมค่าเสื่อมราคาให้อ้างอิงตามสดัส่วนต่อรายได้ค่าเช่า
และการบริการจากงบการเงินส าหรับปี 2559 เน่ืองจากต้นทุนดงักล่าวมีแนวโน้ม
ลดลงทกุปี ประกอบกบัPC2000 มีการจดัหมวดต้นทุนใหม่ในปี 2559 ทางท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงประมาณการสัดส่วนต้นทุนค่าเช่าและ การบริการอื่น 
ตลอดระยะเวลาประมาณการอยู่ท่ีร้อยละ 2.0 ของรายได้คา่เช่าและการบริการ 

4.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบไปด้วย ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ คา่เช่าอาคารส านกังาน/อปุกรณ์ คา่สอบบญัชี และคา่วสัดุ
สิน้เปลือง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่อ้างอิงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
ในสญัญา โดยมีจ านวนท่ีจะต้องช าระคงท่ีในแต่ละปี ดังนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารตลอดระยะเวลาท่ีประมาณเติบโตอยู่ท่ี
ร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเป้าหมายท่ีประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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4.6 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ PC2000 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเกิดจากดอกเบีย้เงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงิน อย่างไรก็ดี ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 PC2000 ไม่มียอดคงค้างเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง
กนั นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของทาง PC2000 ทาง PC2000 ยังไม่มี
แผนท่ีจะกู้ ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานเพ่ิมเติม ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึก าหนดให้ PC2000 ไมม่ีเงินกู้ ยืมเพ่ิมเติมภายหลงัจากปี 2559 บริษัทจงึไมม่ี
ภาระคา่ใช้จ่ายทางการเงินตลอดระยะประมาณการ 

4.7 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ของ PC2000
ตลอดระยะเวลาประมาณการ อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 PC2000 มีผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้เป็นจ านวน 26.65 ล้านบาท ซึง่จะหมดอายุในปี 2563 
และปี 2564 เป็นจ านวน 2.89 ล้านบาท และ 23.76 ล้านบาท ตามล าดบั ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงได้น าผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ในการค านวณภาษี  
เงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปีของ PC2000 ด้วย 

4.8 เงนิทุนหมุนเวียน 

สินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียนหลกัของ PC2000 ประกอบไปด้วย ลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ื่น และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ทัง้นี ้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของ PC2000 และผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปี 2559 ซึง่เป็น 
ปีลา่สดุพบวา่ PC2000 มีนโยบายในการเก็บหนีใ้ห้แล้วเสร็จภายในงวดเดียวกนักบัท่ี
บริษัทออกใบเรียกเก็บเงิน ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ระยะเวลา
เก็บหนีต้ลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากบั 2 วนั โดยอ้างอิงจากระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลี่ยในปี 2559 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการเก็บหนีท่ี้ผู้บริหาร PC2000 ได้ให้ข้อมลู
ไว้ ส่วนระยะเวลาจ่ายหนีน้ัน้อ้างอิงจากผลการด าเนินงานในอดีตและนโยบายการ  
จ่ายหนีท่ี้ PC2000 ได้รับจากเจ้าหนีใ้นปัจจุบนัท่ีมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั ดงันัน้ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ระยะเวลาจ่ายหนีต้ลอดระยะเวลา ท่ี
ประมาณการเท่ากับ 27 วัน  โดยเป็นไปตามระยะเวลาจ่ายหนี ใ้นปี  2559  
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ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบายการจ่ายหนีท่ี้ผู้ บริหารของ PC2000 ให้ข้อมูลไว้
เช่นเดียวกนั 

4.9 รายจ่ายลงทุน 

PC2000 มีสินทรัพย์หลกัในการด าเนินงานเป็นคอมพิวเตอร์ให้เช่า โดยสญัญาเช่า
หลักจะมีอายุสัญญา 3 ปี และหากสิน้สุดสัญญาจะต่อสัญญาออกไปอีก 2 ปี  
รวมเป็น 5 ปี ซึ่งภายหลังจากท่ีสัญญาเช่าดังกล่าวสิน้สุดลง PC2000 จะบริจาค
สินทรัพย์ดงักล่าวออกไปให้แก่โรงเรียน สถานศกึษา และมลูนิธิต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ดงันัน้ ในการประมาณการในส่วนของรายจ่าย
ลงทุนนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ PC2000 มีรายจ่ายลงทุนเพ่ือซือ้
สินทรัพย์เข้ามาชดเชยสินทรัพย์เดิมท่ีบริจาคออกไปเมื่อสิน้สุดอายุสัญญาเช่า  
โดยอ้างอิงจากต้นทนุท่ีซือ้สินทรัพย์ดงักลา่วเข้ามาในปี 2559 ซึง่เป็นราคาท่ีใกล้เคียง
กบัปัจจบุนั เพ่ือน ามาค านวณหารายจ่ายลงทนุในแตล่ะปี 

4.10 อัตราการเตบิโตหลังจากปีประมาณการสุดท้าย (Terminal Growth Rate) 

ตามท่ีได้หารือกบัผู้บริหารของ PC2000 ประกอบกบัผลการด าเนินงานในอดีตท่ีผ่าน
มา พบว่า PC2000 ยังไม่มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ดังนัน้ ท่ีปรึกษาทาง 
การเงินอิสระจงึประมาณการกระแสเงินสดสทุธิของกิจการภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา
โดยไม่มีอตัราการเติบโต เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความระมดัระวัง (Conservative 
Basis)  
 

3.4.2 กระแสเงนิสดของกจิการหลังจากระยะเวลาประมาณการ 

มลูค่ากระแสเงินสดหลงัจากระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ค านวณจากกระแสเงิน
สดของกิจการในปี 2564 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของช่วงเวลาประมาณการจากสูตรการค านวณ
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 

Terminal Value = (FCFFn * (1 + g)) / (WACC – g) 
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โดยท่ี 
FCFFn =  กระแสเงินสดของกิจการในปีสดุท้าย  
g =  อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา

ประมาณการ (Terminal Growth)  
WACC  =  ต้นทนุการจดัหาเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั หรือ อตัราคิดลด  

 
3.4.3 อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดได้มาจากการค านวณ
ต้นทุนทางการ เ งินถัว เฉลี่ ยถ่ วงน า้ หนัก  (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  
ตามโครงสร้างทุนของแต่ละบริษัทในกลุ่ม PE ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินได้ค านวณค่า WACC  
จากค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของต้นทุนของหนีส้ิน (Kd) และต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Ke)  
ของแตล่ะบริษัทในกลุม่ PE ซึง่มีรายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลดดงันี ้

 

 
โดยท่ี 
Weighted Average 
Cost of Capital 
(WACC) 

= ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  

Cost of Debt (Kd) = ต้นทุนของหนีส้ินหรืออัตราดอกเบีย้เงินกู้ ของบริษัทตาม
ข้อมูลในงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 

Income Tax (T) = อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ของก าไรก่อน
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

Weight of Debt (Wd) = สดัสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเป้าหมายของบริษัท  
Cost of Equity (Ke) = ต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้นหรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้น

ต้องการ  ค านวณได้จาก  Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) ในด้านลา่ง 

Weight of Equity (We) = สัดส่วนส่วนของผู้ ถือหุ้ นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมเป้าหมาย
ของบริษัท 

WACC = Kd*(1 – T)*Wd + Ke*We 
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โดยท่ี 

Cost of Equity (Ke) = ต้นทนุของทนุหรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ  
Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง อ้างอิงจากอัตรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 49 ปี ซึง่เป็นพนัธบตัร
รัฐบาลท่ีมีอายุยาวท่ีสุด ณ ขณะท่ีท าประมาณการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสมมติฐานว่า บริษัทท่ีถูกประเมินมูลค่าจะ
ด าเนินกิจการไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอยู่ท่ีเท่ากับร้อยละ 3.72 
ตอ่ปี โดยมีท่ีมาจาก ThaiBMA ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 

Beta (β) = อัตราความผันผวนของราคาหุ้ นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ 
Beta ของบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบย้อนหลัง  
3 ปี จนถึงวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ซึ่งมีท่ีมาจาก Bloomberg 
ปรับด้วยผลกระทบด้วยโครงสร้างทางการเงินของแต่ละ
บริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาอ้างอิง (รายละเอียดตามหัวข้อ 
3.3) แล้วน ามาปรับด้วยโครงสร้างทางการเงินของบริษัทท่ีจะ
ท าการประเมินมลูคา่ 

Market Return (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อ้างอิง
จาก Bloomberg ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 12.97 

 
จากข้อมลูข้างต้น สามารถค านวณอตัราคิดลดของแตล่ะบริษัทในกลุม่ PE ได้ดงันี ้

 

 

 

 

Ke = Rf+ β(Rm – Rf) 
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 PE PIL PC2000 PB 

Weight of Debt (Wd) 0.00 0.83 0.00 0.00 
Weight of Equity (We) 1.00 0.17 1.00 1.00 
Cost of Debt (Kd) 0.00% 3.32% 0.00% 0.00% 
Cost of Equity (Ke) 9.30% 14.60% 8.60% 9.07% 

Beta (β) 0.60 1.18 0.53 0.58 
Weighted Average Cost of Capital (WACC) 9.30% 4.65% 8.60% 9.07% 
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3.4.4 สรุปประมาณการทางการเงิน 

1. บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) 

รายการ 
ประมาณการ (หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
คา่ใช้จา่ยรวม 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี  
(EBIT after Tax) 

 (6.12)  (6.12)  (8.82)  (8.82)  (8.82) 

บวก คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ย   -    -    -    -    -  
ลบ คา่ใช้จ่ายลงทนุ   -    -    -    -    -  
บวก เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ  1.19    -    -    -    -  
กระแสเงินสดสทุธิของกิจการ (FCFF) (4.92)  (6.12)  (8.82)  (8.82)  (8.82) 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจการ  (4.61)  (5.23)  (6.91)  (6.32)  (5.78) 
กระแสเงินสดของกิจการหลงัระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Value)  -  

  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจาก
ระยะเวลาประมาณการ  -  

  

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
สุทธิของกิจการ 

 N/A(*) 
  

บวก เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  0.19    
ลบ หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้   -    
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น N/A(*)   
หมายเหต:ุ (*) มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของกิจการตดิลบจึงท าให้ไมส่ามารถค านวณมลูคา่สวนของผู้

ถือหุ้นได้ 
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2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด 

รายการ 
ประมาณการ (หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้รวม  666.24   719.09   764.65   802.92   801.72  
คา่ใช้จา่ยรวม  593.86   613.95   652.30   682.88   701.03  
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี 
(EBIT after Tax) 

 72.37   105.14   112.35   108.18   92.03  

บวก คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ย 

 296.24   299.78   323.04   339.96   353.14  

ลบ คา่ใช้จ่ายลงทนุ  435.79   582.95   722.99   740.58   747.99  
บวก เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ  (3.59)  (6.02)  (4.81)  (4.56)  (1.78) 
กระแสเงินสดสทุธิของกิจการ (FCFF)  (70.76)  (184.04) (292.41)  (297.01)  (304.60) 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจการ  (68.39)  (169.98) (258.07)  (250.50)  (245.49) 
กระแสเงินสดของกิจการหลงัระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Value) 

-   

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจาก
ระยะเวลาประมาณการ 

-   

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
สุทธิของกิจการ 

N/A(*)   

บวก เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  6.24    
ลบ หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้  1,615.97    
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น N/A(*)   
หมายเหต:ุ (*) มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของกิจการตดิลบจึงท าให้ไมส่ามารถค านวณมลูคา่สวนของผู้

ถือหุ้นได้ 
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3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ ากัด 

รายการ 
ประมาณการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้รวม  27.26   29.83   32.65   35.75   39.14  
คา่ใช้จา่ยรวม  22.80   24.19   25.69   27.30   29.03  
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี 
(EBIT after Tax) 

 3.57   4.51   5.57   6.76   8.09  

บวก คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ย 

 0.03   0.03   0.03   0.01   0.01  

ลบ คา่ใช้จ่ายลงทนุ  0.02   0.01   0.01   0.01   0.01  
บวก เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ  1.39   (0.35)  (0.01)  0.00  0.37 
กระแสเงินสดสทุธิของกิจการ (FCFF)  4.97   4.17   5.60   6.77   7.72  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ
กิจการ 

 4.66   3.58   4.41   4.89   5.11  

กระแสเงินสดของกิจการหลงัระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Value) 

 56.38    

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจาก
ระยะเวลาประมาณการ 

 37.33    

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
สุทธิของกิจการ 

 59.98    

บวก เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  0.61    
ลบ หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้   -    
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น  60.58    
 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 58  
 

4. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด  

รายการ 
ประมาณการ (หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้รวม  14.29   14.89   15.11   15.20   15.26  
คา่ใช้จา่ยรวม  12.35   13.09   13.41   13.37   13.65  
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี 
(EBIT after TAX) 

 1.94   1.80   1.71   1.83   1.60  

บวก คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ย 

 9.44   10.10   10.35   10.23   10.45  

ลบ คา่ใช้จ่ายลงทนุ  9.44   17.42   10.84   6.48   8.07  
บวก เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ  3.08   0.05   0.02   (0.01)  0.02  
กระแสเงินสดสทุธิของกิจการ (FCFF)  5.02   (5.47)  1.23   5.58   4.00  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ
กิจการ 

 4.72   (4.74)  0.98   4.09   2.70  

กระแสเงินสดหลงัจากระยะเวลาประมาณ
การ (Terminal Value) 

 31.39    

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจาก
ระยะเวลาประมาณการ 

 21.21    

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
สุทธิของกิจการ 

28.96    

บวก เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  1.35    
ลบ หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้   -    
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 30.32    
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3.4.5 มูลค่าที่ประเมินด้วยวิธีคดิลดกระแสเงนิสด 

มลูค่ารวมของหุ้นสามญัของ PE จะค านวณจากมลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทภายใน
กลุ่ม PE ท่ีได้จากประมาณการทางการเงินในข้างต้น แล้วน ามาคูณด้วยสัดส่วนการถือหุ้ นของ PE  
ในแต่ละบริษัท จากนัน้จึงน ามาหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทัง้หมดของ PE เพ่ือให้ได้เป็นมูลค่าต่อหุ้ น  
โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 PE PIL PB PC2000 

มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ลบ.) N/A N/A 60.58 30.32 
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นตาม 
สดัสว่นการถือหุ้นของ PE (ลบ.) 

N/A N/A 60.58 30.32 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ PE (ลบ.) 90.90 

จ านวนหุ้นของ PE 800,000,000 
รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.12 

 
จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในตารางข้างต้น จะได้มูลค่ารวมของหุ้  

นสามญัของ PE อยู่ท่ี 0.12 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.68 บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้แม้วิธีการประเมินมลูค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจะมีข้อดีตรงท่ีสามารถค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของแต่ละบริษัทโดยเฉพาะได้ แต่ก็ยงัมีข้อด้อยตรงท่ีจะต้องก าหนด
สมมติฐานมากมายเพ่ือจัดท าประมาณการทางการเงิน ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้ก าหนด
สมมติฐานดงักลา่วด้วยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีพึงกระท า 
อย่างไรก็ดี หากภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัภายนอกอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทท่ีท าการ
ประเมิน และสถานการณ์ของบริษัทท่ีท าการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ในการจดัท าประมาณการทางการเงิน มลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทท่ีท าการประเมินก็อาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณการไว้อย่างมีนยัส าคญัได้ 
 
3.5  ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการ 

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้ น
สามญัของ PE ซึง่เป็นบริษัทท่ีจะถกูจ าหน่ายออกไปในการท ารายการครัง้นีไ้ด้ตามตารางด้านลา่งดงันี ้
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วิธีประเมินมูลค่าบริษัท มูลค่า (ล้านบาท) 

PE PIL PB PC2000 

วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 
(Book Value Approach) 

80.59 282.53 11.80 64.37 

วิธีปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

78.19 259.43 8.59 62.59 

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่ก าไร
สทุธิ (Price to Earnings Ratio 
Approach) 

N/A N/A 37.74-39.14 N/A 

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่
มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value 
Ratio Approach) 

124.66-128.21 323.82-342.14 16.22-16.99 76.38-78.80 

วิธีการอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไร
ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา
และคา่ตดัจ าหนา่ย (Enterprise Value/ 
EBITDA) 

N/A 299.65-349.55 39.83-40.57 102.8-104.9 

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) 

N/A N/A 60.58 30.32 

ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทในกลุ่ม PE ด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ท าให้ในการค านวณมูลค่าหุ้นรวม
ของกลุ่มบริษัท PE จึงไม่สามารถเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าวิธีใดวิธีหนึ่งแทนการประเมินมูลค่า 
หุ้นสามญัของทุกบริษัทในกลุ่ม PE ได้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาถงึวิธีการประเมินมลูค่า 
ท่ีเหมาะสมส าหรับแตล่ะบริษัทในกลุม่ PE โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการ
ประเมินมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ PE เ น่ืองจากเป็นวิธี ท่ีค านึงถึงสินทรัพย์ท่ี PE 
ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามลกัษณะธุรกิจของ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเข้าลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และค านึงถึงภาระ
ผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตร่วมด้วย ในส่วนของวิธีมลูค่าตามบญัชีนัน้ เป็น
วิธีท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ PE เน่ืองจาก
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ค านึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ ณ ขณะใดขณะใดขณะหนึ่งเพียงอย่างเดียว ส่วนวิธีเปรียบเทียบ
อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรสทุธิ วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชี และ
วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่ายนัน้ เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ PE 
เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้ไม่ได้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคาร
ส านกังานเป็นหลกั ส าหรับวิธีคิดลดกระแสเงินสดนัน้ไม่เหมาะสมกบั PE เน่ืองจากตลอด
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา PE มีรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านักงานเป็นหลักเพียง
อย่างเดียว โดยไมไ่ด้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยแตอ่ย่างใด ซึง่เมื่อสิน้สดุปี 2565 บริษัทยงั
ไมม่ีแผนการด าเนินธุรกิจท่ีแน่นอนวา่จะจดัหารายได้มาจากทางใด  

2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชีเป็น
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการประเมินมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้นของ PIL เน่ืองจาก PIL มีสินทรัพย์
ท่ีใช้ในการด าเนินงานอยู่เป็นจ านวนมาก และบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้ก็
ด าเนินธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกับ PIL ในขณะท่ีวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรสุทธิ
ไม่ใช่วิธีประเมินมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้นของ PIL ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผลการด าเนินงานใน
อดีตของ PIL ขาดทุนสุทธิมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ PIL มีสินทรัพย์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานอยู่จ านวนมาก และมีการจ าหน่ายออกไปอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี ท าให้วิธี
เปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสื่อมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ PIL เช่นกัน 
ส าหรับวิธีมูลค่าตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้ นตามบัญชีนัน้เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากไมส่ามารถสะท้อนความสามารถในการท าก าไรและความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดของ PIL ได้ ส าหรับวิธีคิดลดกระแสเงินสดนัน้ก็ไม่ใช่วิธีการประเมิน
มลูคา่ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากขึน้อยู่กบัแผนธุรกิจของบริษัทเป็นส าคญั และมีปัจจยัท่ีมีความ
ไมแ่น่นอนอยู่หลายปัจจยัด้วยกนั 

3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ ากัด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุในการประเมินมลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ PB เน่ืองจากวิธีดงักล่าวค านึงถึงศกัยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการท าก าไรของ PB ในอนาคตตามหลกัการการ
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ด าเนินการต่อเน่ือง (Going Concern) ซึ่งจะท าให้สะท้อนมูลค่าของ PB ได้ดีกว่าวิธีอื่น 
ในขณะท่ีวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาปิดตอ่ก าไรสทุธิ วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิด
ต่อมูลค่าตามบัญชี และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้ 
ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ไม่ใช่วิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่า  
เน่ือง PB ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าเพียงอย่างเดียว ไม่ได้รับประกนัภยัดงัเช่นบริษัท
จดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบ ประกอบกบั PB ไมไ่ด้มีสินทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินงานท่ีมี
นยัส าคญัท าให้วิธีมูลค่าตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีก็เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม
เช่นเดียวกนั 

4. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ PC2000 เน่ืองจากวิธีดังกล่าวค านึงถึง
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอนาคตตาม
หลกัการการด าเนินการต่อเน่ือง (Going Concern) ซึง่จะท าให้สะท้อนมลูค่าของ PC2000 
ได้ดีกว่าวิธีอื่น ในขณะท่ีวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรสุทธิ วิธีเปรียบเ ทียบ
อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชี และวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไร
ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ไม่ใช่วิธีท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่า เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบมิได้ประกอบธุรกิจให้เช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นหลกั อีกทัง้ PC2000 มีผลขาดทุนในช่วง 2 ปีหลงัท่ีผ่านมา 
ส าหรับวิธีมลูค่าตามบญัชีและวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นวิธี
ประเมินมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ PC2000 เ น่ืองจากมีสินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานไมม่ากนกั ประกอบกบัสินทรัพย์เหลา่นีเ้ป็นอปุกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีมลูค่า
ลดลงอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี ในขณะท่ีวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวค านึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ 
ณ ขณะใดขณะหนึง่เท่านัน้ 

 ดงันัน้ วิธีการประเมินมลูค่าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาเลือกใช้ในการประเมินมลูค่าแต่ละ
บริษัทในกลุม่ PE สามารถสรุปได้ดงันี ้
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วิธีประเมินมูลค่าบริษัท PE PIL PB PC2000 

วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 
(Book Value Approach) 

ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ 

วิธีปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

เลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ 

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่
ก าไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio 
Approach) 

ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ 

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่
มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value 
Ratio Approach) 

ไมเ่ลอืกใช้ เลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ 

วิธีการอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไร
ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา
และคา่ตดัจ าหนา่ย (Enterprise Value/ 
EBITDA) 

ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ 

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) 

ไมเ่ลอืกใช้ ไมเ่ลอืกใช้ เลอืกใช้ เลอืกใช้ 

 

การประเมินมูลค่ารวม 
ของหุ้น PE 

PE PIL PB PC2000 

มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น (ลบ.) 78.19 323.82 - 342.14 60.58 30.32 
สัดส่วนการถอืหุ้นของ PE (%) - 100.00 99.99 100.00 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นตาม
สัดส่วนการถอืหุ้นของ PE 

78.19 323.82 - 342.14 60.58 30.32 

รวมมูลค่าต่อหุ้นของ PE (บาท) 0.62 - 0.64 

เมื่อน ามูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่มของ PE ท่ีได้จากวิธีการประเมินมูลค่า 
ท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละบริษัทดงัท่ีกล่าวไปในข้างต้น มาคูณด้วยสัดส่วนการถือหุ้ นของ PE ในแต่ละ
บริษัท แล้วน ามาหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ PE จะท าให้ได้มลูค่ารวมของหุ้นสามญัของ PE 
อยู่ท่ี 0.62 – 0.64 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.16 – 0.18 บาทตอ่หุ้น  
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3.6  ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความเหมาะสมของเง่ือนไขในการเข้าท ารายการครัง้นี ้
จากหนงัสือเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) จาก PFC ท่ีจดัสง่มายงั
บริษัทฯ โดยเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงักลา่วมีสาระส าคญัดงันี ้

1. บริษัทฯ และ PFC จะเข้าท ารายการดงักลา่วภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE โดย PFC จะ
ช าระราคาหุ้นทัง้หมดเป็นเงินสดในวนัท่ีเข้าท ารายการ 

2. เน่ืองจากปัจจบุนั PFC ถือหุ้นอยู่ใน PE ร้อยละ 5.73 หาก PFC เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดท่ีบริษัทฯ 
ถืออยู่จ านวน 160,591,707 หุ้น จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของ PFC ใน PE เพ่ิมขึน้เป็นร้อย
ละ 25.80 ซึ่งจะท าให้ถึงจุดท่ี PFC ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทพัย์ทัง้หมดของ PE ทาง PFC 
จึงได้ย่ืนหนังสือขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ลงวันท่ี 20 
มีนาคม 2560 ในกรณีท่ี PFC ไมไ่ด้รับการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้จากส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายหลงัจากท่ี PFC ได้ย่ืนค าขอผ่อนผนัในเร่ืองดงักล่าว จ านวนหุ้นสามญัของ PE ท่ี PFC 
จะซือ้จากบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น 153,860,426 หุ้น เพ่ือมิให้เกินสัดส่วนท่ีท าให้ 
PFC ต้องมีหน้าท่ีท า Tender Offer และ 

3. ในกรณีท่ีราคาปิดเฉลี่ยของหุ้ นสามัญของ PE ในกระดานซือ้ขายปกติในช่วงระยะเวลา  
30 วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือมีมติอนุมตัิให้ท ารายการ  
ท่ีเก่ียวโยงกนั ต ่ากวา่หุ้นละ 0.40 บาท PFC สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอยกเลิกข้อเสนอซือ้หุ้นสามญั
ของ PE ซึ่งหาก PFC ใช้สิทธิยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ และ PFC ไม่จ าเป็นต้องจ่าย
คา่ตอบแทนหรือคา่เสียหายใดๆ ให้แก่กนั 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเง่ือนไขเก่ียวกับการเข้าท ารายการดงักล่าว เป็นเง่ือนไขทั่วไป
ของการซือ้ขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับปัจจยัทางด้าน
ราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทัง้ ในระหว่างท่ีพิจารณาการเข้าท ารายการนัน้ มิได้มีผู้
เสนอซือ้รายอื่นแสดงความสนใจแต่ประการใด ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส
หากบริษัทฯ ไม่สามารถจ าหน่ายเงินลงทุน หรือ PFC ไม่เข้าท ารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวขึน้ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางอื่นในการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE 
ตอ่ไป นอกจากนี ้การที่ PFC ในฐานะผู้ซือ้จะช าระราคาทัง้หมดเป็นเงินสดให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ขายใน
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วนัท่ีเข้าท ารายการ จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ท่ีจะได้รับช าระเงินทัง้จ านวนในคราวเดียว ดังนัน้ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่เง่ือนไขและสญัญาของการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้น
สามญัของ PE จงึมีความเหมาะสม 
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จากการพิจาณาและศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงินในหุ้นสามญัของ 

PE ของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจอื่น  
ท่ีมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ออกไป ทัง้จากเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้ บริหารของ 
บริษัทฯ บริษัทท่ีจะถูกจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัออกไปในการท ารายการครัง้นี ้และบริษัทท่ีจะเข้า
ซือ้เงินลงทนุดงักล่าว ข้อมลูที่เผยแพร่ในสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
ข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ท่ีหาได้จากแหล่งสาธารณะ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ ประกอบกบัข้อดีและข้อด้อยของการ
เข้าท ารายการ รวมถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการดงักลา่วแล้วมีความเห็นว่า การเข้า
ท ารายการดงักล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจท่ีชดัเจนขึน้ อีกทัง้ ยงัท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนถึงความสามารถในการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ มากย่ิงขึน้ 
เน่ืองจากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา PE มีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากความผันผวนของ
สภาะวะตลาด หากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ออกไปทัง้จ านวน จะท าให้บริษัทฯ ไม่มี
ภาระท่ีต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก PE อีกตอ่ไป อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการดงักล่าวจะท าให้บริษัทฯ 
เสียโอกาสท่ีจะรับรู้ผลก าไรจาก PE ในฐานะบริษัทร่วม และท าให้บริษัทฯ สิน้สุดอ านาจการควบคมุใน 
PE ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขหรือเจรจาต่อรองในการเข้าท า
ธุรกรรมกับ PE ในอนาคต ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่า โอกาสท่ี PE จะสามารถ
สร้างผลก าไรจากการด าเนินงานได้ในอนาคตนัน้อยู่บนความไม่แน่นอน เน่ืองจากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
PE มีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง โดยสาเหตหุลกัมาจากความผนัผวนของสภาวะตลาด ข้อด้อยดงักล่าวจึง
ไม่น่าท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการในครัง้นีป้ระกอบไปด้วย ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่
สามารถจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ PE ท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู่ได้ทัง้จ านวน ความเสี่ยงจากการ
เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ และความเสี่ยงจากการที่ PFC จะไมเ่ข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญั
ของ PE ทัง้นี ้ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ อาจไม่สามารถจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ PE ท่ี
บริษัทฯ ถือครองอยู่ได้ทัง้จ านวนนัน้ มาจากการท่ีเง่ือนไขในการเข้าท ารายการระบุไว้ว่า จ านวนหุ้นของ 
PE ท่ี PFC จะซือ้จากบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจ านวน 153,860,426 หุ้น เพ่ือมิให้เกินสัดส่วนท่ี 
PFC ต้องมีหน้าท่ีท าค าเสนอซือ้ ในกรณีท่ี PFC ไม่ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้จากส านักงาน 

4. สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
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ก.ล.ต. ภายหลงัจากท่ี PFC ได้ย่ืนค าขอผ่อนผนัในเร่ืองดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางในการ
ขายเงินลงทนุในสว่นท่ีเหลือตอ่ไป สว่นความเสี่ยงจากการเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้นัน้จะ
เกิดจากกรณีราคาตลาดของหุ้นสามญัของ PE สงูกว่าราคาท่ีบริษัทฯ ภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ อนุมตัิให้เข้าท ารายการดังกล่าวแล้วนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ความเสี่ยง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในช่วงท่ีบริษัทเข้าท ารายการเป็นส าคญั และส าหรับความเสี่ยงจากการท่ี 
PFC จะไมเ่ข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ PE นัน้ เกิดจากการท่ีเง่ือนไขในการตกลงเข้าท ารายการนัน้ได้
ระบไุว้วา่ PFC สามารถยกเลิกการเข้าท ารายการดงักล่าวได้หากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามญัของ PE ใน
กระดานซือ้ขายปกติในช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิให้เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่าว ต ่ากว่าหุ้นละ 0.40 บาท อย่างไรก็ดี ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงนักเช่นเดียวกัน เน่ืองจากราคา
เฉลี่ยของหุ้นสามญัของ PE ย้อนหลงั 30 วนั นบัจากวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 ยงัอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่า 0.40 
บาทตอ่หุ้น 

ในส่วนของความเหมาะสมทางด้านราคานัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาใน
การเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากมูลค่าหุ้นสามญัของ PE ท่ีได้จาการ
ประเมินมลูคา่นัน้อยู่ท่ี 0.62 – 0.64 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้ จาก PFC ท่ีเป็นราคาของการเข้า
ท ารายการท่ี 0.80 บาทต่อหุ้น อยู่ท่ีเท่ากบั 0.16 –  0.18 บาทต่อหุ้น ส าหรับความเหมาะสมของเง่ือนไข
ในการเข้าท ารายการนัน้ เป็นเง่ือนไขทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรมทั่วไปท่ีอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง และปัจจัยทางด้านราคาใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรออกเสียงลงมติ
อนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการ
ดังกล่าวหรือไม่ เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรท าการศึกษาข้อมูลทัง้หมดที่
ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ และเอกสารทัง้หมดที่มาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้และใช้ดุลพนิิจตัดสินใจเพื่อลงมตอิย่างรอบคอบ 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นต่อการท ารายการในครัง้นี ้ 
ด้วยความรอบคอบตามหลกัการและมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความสมเหตสุมผล 
รวมทัง้ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

_________________________ 
(นางสาวเศรษฐลกัษณ์ ณรงค์วโรดม) 

ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

___________________________ 
(นายชยัพชัร์ นาคมณฑนาคุ้ม) 

กรรมการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

__________________________ 
(นายโยธิน วิริเยนะวตัร์) 

กรรมการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
 
             -ประทบัตราบริษทั-          
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เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)   

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)   
วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท  :  8 ตลุาคม 2536 
เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล  :  0107536001150 
ท่ีตัง้บริษัท  

:  
เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนน
ศ รี น ค ริ น ท ร์  แ ข ว ง ห น อ ง บ อ น  เ ข ต ป ร ะ เ ว ศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

ทนุจดทะเบียน  :  406,076,354.50 บาท 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  :  400,000,000.00 บาท 
ประเภทธุรกิจ  

:  

ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน 
ได้แก่  ธุร กิจการบริการรถเช่าเ พ่ือการด าเ นินงาน 
(Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  
ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการ
ให้บริการจดัการสินเช่ือ 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมช่ือ 
บริษัท พรีเมียร์ ซพัพลาย จ ากดั จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดั และด าเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 2536 ตอ่มา
ในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุนหรือ  Holding 
Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ท่ีส าคัญได้แก่ ธุรกิจ
ให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้าประกนั
วินาศภยั ให้บริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาด้านการประกนัแก่ลกูค้า  

บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อย 3 แห่ง ดงันี ้

 

เอกสารแนบ 
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1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน 
(Operating Lease) พร้อมทัง้บริการพนักงานขับรถ บริการบ ารุงรักษา และบริการ
ตอ่เน่ืองอื่นๆ 

3. บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  จ ากัด ด าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
ให้บริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาด้านการประกนัแก่ลกูค้า  

  ในปีท่ีผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายตวัในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภท
ตา่งๆ เพ่ือการด าเนินงาน(Operating Lease) ซึง่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินการผ่านทางบริษัทย่อย
คือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด ทัง้นีเ้พ่ือรองรับความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยาย
ฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทัง้บริการใหม่ๆ เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กบัลกูค้ามากขึน้ 
 

3. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทของ PE ประกอบไปด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึง่
มีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวิเชียร  พงศธร ประธานกรรมการ 
2. นางดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ 
3. นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ  กรรมการ 
4. นางแน่งน้อย  บญุยะสาระนนัท์ กรรมการ 
5. นายวรเทพ รางชยักลุ กรรมการ 
6. นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์  กรรมการ 
7. นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางศภุศรี สธุนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรุพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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4. คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารของ PE ประกอบไปด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน มีรายละเอียด
ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวรเทพ รางชยักลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายลือชา พิศิษฐการ ผู้อ านวยการใหญ่ สายงานสนบัสนนุ ธุรกิจมหาชน 

3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

4. นายพิชิต เจียรกิตติมศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ-สายงานบญัชีและการเงิน 

 

5. รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 PE มีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 800,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 
0.50 บาท ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นและรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก มีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู  196,000,000   24.50 
2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน)   160,591,707   20.07 
3. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั  45,839,574   5.73  
4. บริษัท ลิควิเดชัน่ 1 จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท พรีเมียร์ 

โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั) 
42,439,226 5.30  

5. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ ากดั(*) 41,410,616  5.18 
6. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH  22,974,780   2.87 
7. กลุม่พงศธร  12,214,268  1.53 

- นางวิมลทิพย์ พงศธร 11,514,268 1.44 
- นายวิเชียร พงศธร 700,000 0.09 

8. บริษัท ลิควิเดชัน่ 3 จ ากดั   14,056,022   1.76 
9. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  11,964,495   1.50 
10. นายภศูิษฐ์ จิตติละอองวงศ์  11,505,000   1.44 
11. อื่นๆ 241,004,312 30.13 

รวม 800,000,000 100.00 
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6. สรุปงบการเงนิและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย์ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 31.16 1.79 17.56 0.95 9.05 0.43

เงนิลงทนุชัว่คราว 191.47 11.03 142.62 7.76 28.37 1.36

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 49.84 2.87 71.40 3.88 65.26 3.14

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 27.86 1.60 33.15 1.80 37.53 1.80

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - -

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 6.77 0.39 11.57 0.63 22.95 1.10

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 307.11 17.69 276.31 15.02 163.16 7.84

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 14.60 0.84 11.31 0.62 10.32 0.50

เงนิลงทนุในลกูหนี ้ - - - - - -

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - - -

เงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - 121.12 5.82

ยานพาหนะใหเ้ชา่และอุปกรณ์ 1,401.98 80.74 1,537.05 83.58 1,773.60 85.26

สนิทรัพยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้ าเนนิงาน 1.58 0.09 1.62 0.09 2.03 0.10

ลกูหนี้อืน่ของกจิการทีเ่กีย่งขอ้ง - - - - - -

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบญัช ี 0.56 0.03 0.59 0.03 0.47 0.02

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 10.61 0.61 12.19 0.66 9.61 0.46

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,429.33 82.31 1,562.77 84.98 1,917.15 92.16

รวมสนิทรพัย์ 1,736.44 100.00 1,839.07 100.00 2,080.31 100.00

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิ

หนีส้นิหมุนเวยีน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 34.41 2.66 34.86 2.32 32.65 1.64

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 318.94 24.69 428.00 28.47 441.85 22.15

หนี้สนิตามสัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 30.39 2.35 19.01 1.26 16.60 0.83

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2.66 0.21 2.01 0.13 - -

สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.41 0.03 - - - -

สว่นของหนี้สนิระยะยาว - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7.98 0.62 - - - -

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 0.24 0.02 0.05 0.00 -

หนี้สนิผลเสยีหายจากคดฟ้ีองรอ้ง - - - - 251.74 12.62

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 4.52 0.26 4.80 0.26 5.21 0.25

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 399.57 23.01 488.74 26.58 748.05 35.96

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ซือ้ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 700.63 40.35 851.55 46.30 1,077.60 51.80

หนี้สนิตามสัญญาเชา่การเงนิ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 79.24 4.56 46.06 2.50 58.14 2.79

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4.27 0.25 - - - -

หนี้สนิระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - - - - -

หนี้สนิระยะยาว - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ - - - - - -

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19.57 1.13 30.07 1.64 29.43 1.41

ก าไรจากการปรับโครงสรา้งหนี้รอตัดบญัชี 3.51 0.20 - - - -

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัช ี 43.20 2.49 41.55 2.26 35.19 1.69

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 41.69 2.40 45.18 2.46 46.29 2.23

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 892.12 51.38 1,014.40 55.16 1,246.65 59.93

รวมหนีส้นิ 1,291.69 74.39 1,503.15 81.73 1,994.70 95.88

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

 
 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุจดทะเบยีน 1,612.15 1,612.15 406.08

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 800.00 46.07 800.00 43.50 400.00 19.23

หุน้ทีอ่อกส าหรับภาระค ้าประกนัทีเ่จา้หนี้ยงัไม่มาใชส้ทิธเิรยีกช าระกบับรษัิทฯ (20.38) (1.17) (20.38) (1.11) (10.19) (0.49)

ขาดทนุสะสม (600.12) (34.56) (755.90) (41.10) (316.30) (15.20)

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 265.26 15.28 312.21 16.98 12.10 0.58

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 444.76 25.61 335.93 18.27 85.61 4.12

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 444.76 25.61 335.93 18.27 85.62 4.12

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,736.44 100.00 1,839.07 100.00 2,080.31 100.00

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายได ้

 รายไดค้า่เชา่และการบรกิาร 539.55 97.46 591.25 98.59 664.30 96.06

รายไดอ้ืน่ 14.04 2.54 8.48 1.41 27.23 3.94

รวมรายได ้ 553.59 100.00 599.74 100.00 691.53 100.00

ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร 381.11 68.84 422.29 70.41 492.39 71.20

ก าไรขัน้ตน้ 172.49 31.16 177.45 29.59 199.15 28.80

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 111.63 20.16 134.88 22.49 141.45 20.45

ขาดทนุจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ชา่และอุปกรณ์ 6.90 1.25 3.31 0.55 - -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของยานพาหนะใหเ้ชา่ 75.30 13.60 128.39 21.41 - -

ผลเสยีหายจากคดฟ้ีองรอ้ง - - - - 251.74 36.40

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดแ้ละดอกเบีย้ (21.34) (3.86) (89.13) (14.86) (194.04) (28.06)

ดอกเบีย้จา่ย (63.36) (11.45) (66.24) (11.04) (74.20) (10.73)

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (84.71) (15.30) (155.37) (25.91) (268.24) (38.79)

รายได ้ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 3.28 0.59 0.52 0.09 5.82 0.84

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (81.43) (14.71) (154.85) (25.82) (262.42) (37.95)

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
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งบกระแสเงินสด 

 
 

31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี (84.71) (155.37) (268.24)

ปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย) 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในหน่วยลงทนุ (2.70) (1.08) (0.60)

(ก าไร) ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 1.03 10.03 0.06

คา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูเพิม่ขึน้ (ลดลง) (3.76) 0.17 0.45

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 255.01 254.14 311.16

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของยานพาหนะใหเ้ชา่ 75.30 147.47 -

ผลเสยีหายจากคดฟ้ีองรอ้ง - - 251.74

โอนกลับคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในลกูหนี้ (0.15) (0.07) (0.08)

โอนกลับคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้ าเนนิงาน - - (0.41)

รายไดค้า่เชา่รับลว่งหนา้ตัดบญัชี (1.00) (1.00) (1.00)

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ชา่และอุปกรณ์ 6.90 3.31 (21.02)

รับโอนสนิทรัพยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้ าเนนิงาน - (0.04) -

ก าไรจากการปรับโครงสรา้งหนี้ - (0.66) -

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.13 2.10 3.20

ตัดจ าหน่ายภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 0.12 0.89 0.06

ดอกเบีย้รับ (1.46) (0.28) (0.15)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 63.24 66.09 74.03

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละ

หนีส้นิด าเนนิงาน
309.95 325.71 349.19

สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ข ึน้) ลดลง

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (10.95) (14.59) 5.66

 คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ (4.43) (5.47) (4.56)

 สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 6.71 1.48 1.69

 เงนิลงทนุในลกูหนี้ 0.15 0.07 0.08

 สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (5.60) (2.46) 7.91

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ข ึน้ (ลดลง)

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 7.42 0.45 (2.22)

 หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 1.76 0.28 0.40

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1.81) (0.11) (3.85)

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 3.89 4.48 2.12

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 307.09 309.83 356.43

จา่ยดอกเบีย้ (64.46) (68.93) (74.03)

จา่ยภาษีเงนิได ้ (4.23) (7.19) (19.11)

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 238.40 233.70 263.28

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

 
 

7. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ปี 2559 ท่ีผ่านมา ตลาดรถเช่ามีการมีการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง ส่วนตลาดรถยนต์ใช้แล้วราคา
รถยนต์มีการปรับตวัขึน้เลก็น้อย  ในการขยายธุรกิจบริษัทจึงมุง่เน้นการให้บริการท่ีมีมาตรฐานในรูปแบบ
ต่างๆมากขึน้และในกรณีของผลกระทบของราคารถยนต์ใช้แล้ว บริษัทมีการก าหนดมาตราการเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น  การเจรจากบัลกูค้าเพ่ือขยายอายุสญัญาเช่า  การน ารถเช่าท่ีครบสญัญา
แล้วและยังมีสภาพดีมาปล่อยเช่าระยะสัน้ 1-2 ปี  การจ าหน่ายรถครบสญัญาเช่าให้กบัผู้ ใช้รถโดยตรง
ผ่านทางเวบ็ไซด์  เป็นต้น 

ในสว่นของการปรับโครงสร้างหนีแ้ละการฟืน้ฟกิูจการ บริษัทได้ด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูจนเป็น
ผลส าเร็จแล้ว โดยช าระหนีง้วดสดุท้ายในเดือนธนัวาคม 2558  และในกรณีท่ีมีเจ้าหนีส้องรายย่ืนอทุธรณ์

31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง (7.53) 3.28 0.99

เงนิลงทนุชัว่คราวประเภทเงนิฝากประจ าเพิม่ขึน้ 1.48 (0.03) (0.02)

ซือ้หน่วยลงทนุ (511.45) (199.15) (291.10)

เงนิรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ 477.13 239.08 297.12

เงนิรับจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ 38.10 46.95 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 12.00 - -

ดอกเบีย้รับ 1.47 0.28 0.15

ซือ้ยานพาหนะใหเ้ชา่และอุปกรณ์ (37.71) (69.31) (47.40)

เงนิรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ชา่และอุปกรณ์ 183.54 152.57 276.85

เงนิรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้ าเนนิงาน - - -

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน 157.03 173.68 236.60

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ช าระคนืหนี้สนิตามสัญญาเชา่ซือ้ (308.92) (358.86) (468.63)

ช าระคนืหนี้สนิตามสัญญาเชา่การเงนิ (73.33) (48.82) (37.75)

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (3.57) (4.91) (2.01)

ช าระคนืหนี้สนิระยะยาว (0.41) (0.41) -

ช าระคนืหนี้สนิระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (7.98) (7.98) -

จา่ยเงนิปันผล - - (0.00)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (394.21) (420.98) (508.40)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสทุธิ 1.21 (13.60) (8.51)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้ปี 29.95 31.16 17.56

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 31.16 17.56 9.05

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558
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คดัค้านค าสัง่ของศาลล้มละลายกลางตอ่ศาลฎีกาเก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบกบัข้อเสนอขอแก้ไขแผน
ฟืน้ฟกิูจการของบริษัทในการเพ่ิมทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  ศาลฎีกาได้มีค าวินิจฉัยในวนัท่ี 5 
สิงหาคม 2558 พิพากษากลบัค าสัง่ของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่ให้ความเห็นชอบกบัข้อเสนอแก้ไข
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเก่ียวกับการเพ่ิมทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้เพ่ือการปฏิบัติ
ตามค าพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2559 ในทางบัญชีเป็นการปรับปรุงบัญชี
เพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษของศาลฎีกา โดยรายการบญัชีท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในรายการทนุช าระแล้วและขาดทนุสะสม 

บริษัทรับรู้ผลเสียหายจากคดีภาษีอากรจ านวน 251.7 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาคดีแดงหมายเลขท่ี 5316/2559 ระหว่างกรมสรรพากรเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัท
เป็นจ าเลยท่ี 1 และบริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั เป็นจ าเลยที่ 2 ตอ่ศาลภาษีอากร เพ่ือให้ร่วม
รับผิดในค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เพท 
เอน็จิเนียส์ อิงค์ และบริษัท ลอ็ควดู แอนดรูส์ แอนด์ นิวแนม อิงค์ (กิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน) ในภาระ
ภาษีเงินได้ของกิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลนในปีภาษี 2544 และ 2545 และภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
กิจการร่วมค้า พีอี  – เพทแลน ตัง้แต่เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2544 ถึงมีนาคม 2547 รวมเป็นเงิน 
251,699,348.81 บาทนัน้ โดยท่ีกรมสรรพากรได้อ้างเหตท่ีุบริษัทต้องร่วมรับผิดวา่ แม้วา่บริษัทได้พ้นจาก
การเป็นหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลนไปแล้ว ก่อนหน้าท่ีกิจการร่วมค้าจะมีภาระภาษีอากร
ค้างตอ่กรมสรรพากร แต่การท่ีบริษัทยงัคงยินยอมให้กิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน ใช้ช่ือตนเป็นสว่นหนึ่ง
ของกิจการร่วมค้าต่อไปอีก บริษัทจึงต้องร่วมรับผิดกับหนีส้ินของกิจการร่วมค้ารวมทัง้หนีค้่าภาษีอากร
ค้างต่อกรมสรรพากรด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054 ซึง่บญัญตัิไว้ว่า “บคุคล
ใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลกัษณ์อกัษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี ด้วยยินยอมให้เขาใช้ช่ือ
ตนเป็นช่ือห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือรู้แล้วไม่คดัค้านปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็นหุ้นส่วนก็ดี ท่านว่าบุคคลนัน้
ย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนีข้องห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุ้นส่วน…”  ซึง่ค าวินิจฉัยของ
ศาลฎีกาเป็นการแก้ไขค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ท่ีได้เคยวินิจฉยัให้ยกฟ้องกรมสรรพากรท่ีเป็น
โจทก์ในสว่นของบริษัทท่ีไมต้่องร่วมชดใช้คา่ภาษีอากรดงักลา่ว 

7.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีผล
ขาดทุนส าหรับปีจ านวน 262.4 ล้านบาท อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ผลเสียหายจากคดีภาษีอากรจ านวน 
251.7 ล้านบาท  ผลการด าเนินงานก่อนรายการผลเสียหายจากคดีภาษีอากรบริษัทและบริษัทย่อยมีผล
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ขาดทนุ 10.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีผลขาดทนุลดลงจ านวน 144.1 ล้านบาท 
อันเน่ืองมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่ายานพาหนะให้เช่าลดลงจ านวน 128.4 ล้านบาท และผล
ขาดทนุจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าลดลง จ านวน 3.3 ล้านบาท ในงวดบริษัทย่อยมีก าไรจากการ
จ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าจ านวน 20.9 ล้านบาท ทัง้นีร้ายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั มีดงันี ้

7.1.1 รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

ธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีรายได้จ านวน 626.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ12.3 จากการขยายตวัของ
ตลาดรถเช่าและการรักษาฐานลกูค้าเดิมของบริษัทไว้ โดยเป็นรายได้จากให้เช่ารถยนต์ทั่วไป 
553.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี2558 จ านวน 61.7 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจรถโรงเรียนและ
รถรับส่งพนักงาน (Shuttle Bus) จ านวน 73.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 6.8  ล้านบาท บริษัท
พยายามควบคมุต้นทุนการบริการให้อยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได้ เช่น การเจรจาสัง่ซือ้รถให้ได้ราคาท่ี
ดีท่ีสุด การจัดหาประกันภัยรถยนต์ท่ีเหมาะสม การควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารรถทดแทน เป็นต้น แตเ่น่ืองจากมีการแข่งขนัด้านราคาคอ่นข้าง
สงูท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของรถให้เช่าทัว่ไปอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 22.8 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 
4.2 สว่นธุรกิจรถโรงเรียนและรถรับ-ส่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 22.7 สงูกว่าปีก่อนร้อยละ 6.0 
เน่ืองจากปี 2558 มีการปรับปรุงรถบริการรับส่งทัง้หมดให้มีคุณสภาพดีขึน้และสอดคล้องกับ
เง่ือนไขของกรมการขนสง่ทางบก ลกูค้าท่ีใช้บริการรถโรงเรียนในช่วงวนัหยุดโรงเรียนยงัท าไมไ่ด้
ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 74.5 ของเป้าหมาย 

7.1.2 รายได้คา่บริการอื่น 

รายได้บริการอื่น ได้แก่ รายได้จากธุรกิจประกนัภยัและการให้เช่าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน
รวม 38.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่าและ
ลกูค้าประกนัภยัประเภทรถยนต์และประเภทอื่นๆท่ีเพ่ิมขึน้ 

7.1.3 คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 141.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 6.6 
ล้านจากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายบุคคลากรจ านวน 13.8 ล้านบาท เน่ืองจากจ านวนพนกังาน
เพ่ิมขึน้ของหน่วยงานขาย บริการหลงัการขายและงานซ่อมบ ารุง รวมถึงการปรับอตัราว่าจ้าง
ประจ าปี ค่าท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ิมขึน้จ านวน 3.4 ล้านบาท  ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ฯ
และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ิมขึน้จ านวน 2.4 ล้านบาท ค่าเช่าเพ่ิมขึน้ 1.8 ล้านบาทจากการ
ขยายพืน้ท่ีส่วนงานบริการรถเช่าบริเวณถนนพระราม 9  ในปีนีผ้ลขาดทุนจากการปรับมลูค่า
เงินลงทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง(Unrealized Loss)ลดลง จากปีก่อนจ านวน 10.1 ล้านบาท จาก
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การโอนรายการเงินลงทุนชัว่คราวไปเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  ประมาณการหนีส้ินลดลงจ านวน 
3.1 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายระบบงานสารสนเทศและงานบริการลดลง 1.6 ล้านบาท   

7.1.4 คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินมีจ านวน 74.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ านวน  8.0 ล้านบาท ในขณะท่ีจ านวน
รถยนต์ท่ีบริษัทจดัสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน ในปีนีเ้พ่ิมขึน้ 857 คนั (ปี 2558 : 
742คนั)  ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้เช่าซือ้ท่ียงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า ท าให้ต้นทนุทางการเงินของธุรกิจ
รถเช่าลดลงจากปีก่อน มาอยู่ท่ีร้อยละ 4.93 (ปี 2558 : ร้อยละ5.36)   

รายละเอียดก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายแยกประเภทรถยนต์ดังนี ้

 
 

 

0 50 100 150 200

PICK UP

1500-2000 CC

>2000 CC

VAN

SUV

BUS

127

109

70

41

34

0

54

29

37

25

10

จ ำนวนคันท่ีก ำไร จ ำนวนคันท่ีขำดทุน

จ ำนวนรถยนต์ที่จ ำหน่ำยในปี

 (5.00)
 (4.00)
 (3.00)
 (2.00)
 (1.00)

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00
 6.00
 7.00
 8.00

3.72 

5.66 

7.74 

1.30 2.66 

(0.11)

ล
า้
น
บ
า
ท

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ในปี 2559



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 79  
 

7.2 ฐานะการเงนิ 

7.2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,080.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 241.2 
ล้านบาทหรือร้อยละ 13.1 สินทรัพย์สว่นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยยานพาหนะให้เช่าจ านวน 
1,751.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ84.2 ของสินทรัพย์รวม และเพ่ิมขึน้ 237.0 ล้านบาท ในปี 
2559 มีจ านวนรถยนต์ในพอร์ตทัง้หมด 2,609 คนั เพ่ิมขึน้จ านวน 301 คนั     เมื่อเทียบกับปี 
2558 เน่ืองจากบริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้เพ่ิมขึน้และลกูค้าเดิมมีสดัสว่นการเช่ารถยนต์
เพ่ิมขึน้ 

7.2.2 ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 63.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 
0.8 ล้านบาท และเม่ือพิจารณาคณุภาพลกูหนีแ้ล้ว เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไมค่รบก าหนดช าระจ านวน 
52.8 ล้านบาท หรือมีสดัส่วนร้อยละ 82.8 ซึง่ต ่ากว่าปีก่อนท่ีสดัส่วนลูกหนีก้ลุ่มนีร้้อยละ 78.5 
ทัง้นีเ้น่ืองในสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ท่ีเช่ารถบางรายและลูกค้าเดิมบางราย
ต้องการเครดิตเทอมท่ีสงูถึง 60 วนั แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตามหนีอ้ย่างใกล้ชิด และ
ใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาคดัเลือกลูกค้า โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินและความ
น่าเช่ือถือของลกูค้า  ลูกค้าเกือบทัง้หมดของบริษัทเป็นบริษัท เอกชนและมหาชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนีบ้ริษัทพยายามกระจายกลุ่มลูกค้าไปในหลากหลาย
อตุสาหกรรม ทัง้ในกลุ่มธุรกิจด้านพลงังาน ปิโตรเคมี  เกษตรอตุสาหกรรม กลุ่มสินค้าอปุโภค
บริโภค และกลุม่บริษัทพรีเมียร์  เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจหากเกิดปัญหากบักลุ่ม
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง และในปัจจุบนับริษัทมีจ านวนลกูค้า 397 ราย เพ่ิมขึน้จากปี
ก่อนร้อยละ17.8 

7.2.3 เงินลงทนุชัว่คราว 

บริษัทมีนโยบายน าเงินสดคงเหลือลงทนุในหน่วยลงทนุท่ีพิจารณาแล้วได้ผลตอบแทนท่ีสงูกว่า
การน าไปฝากบญัชีออมทรัพย์กบัธนาคารพาณิชย์  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือจ านวน 
28.37 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 114.25  ล้านบาท และมีผลก าไรจากการลงทุน 0.60 
ล้านบาท  เงินลงทนุท่ีลดลงเกิดจากการท่ีได้มีการพิจารณาจดัประเภทเงินลงทนุในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดตราสารทุน (Bkind)  จ านวน 108.8 ล้านบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
เผ่ือขาย 
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7.2.4 หนีส้ิน 
ภาระหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีส าคญัของบริษัทมี 2 ด้านคือ 

1. หนีส้ินจากการจดัหารถยนต์เช่า ได้แก่ หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ หนีส้ินตามสญัญาเช่าทาง
การเงิน ท่ีมีก าหนดช าระเป็นงวดๆ รวมคงเหลือจ านวน 1,594.2 ล้านบาท  มีก าหนดช าระ
เป็นรายเดือน และอายุของสัญญาเฉลี่ย 3-5 ปี โดยส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
จ านวน 458.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 28.8 ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจท่ีมี
โครงสร้างเงินทนุสว่นใหญ่เป็นหนีส้ิน และสดัสว่นของหนีส้ินดงักลา่วไม่ได้สง่ผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างไร เน่ืองจากบริษัทมีรายรับจากการให้เช่ารถยนต์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปีถัดไปมีเงินรับจากค่าเช่ารถจ านวน 548.1 ล้านบาท นอกจากนีย้ังมี
รายรับจากการจ าหน่ายรถยนต์ท่ีครบสญัญาเช่าแล้วด้วย 

2. บริษัทบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่ายให้เกิดความสมดุลกัน เพ่ือป้องกันความเสี่ยง
สภาพคล่อง โดยก าหนดระยะเวลาการกู้ ยืมเงินให้สอดคล้องกบัระยะเวลาของสญัญาเช่า 
และเพ่ือลดความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีเพ่ือ
สอดคล้องกบัรายรับคา่เช่าท่ีคงท่ีตลอดสญัญา 

รายละเอียดหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ สัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ ยืมระยะยาว และ แหล่ง
เงินทนุท่ีจะช าระ 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ สญัญาเช่าทาง
การเงิน       
  ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 458.4 449.0 351.9 
  ก าหนดช าระ 1 - 5 ปี 1,135.7 897.6 784.2 

รวม 1,594.1 1,346.6 1,136.1 
รายได้คา่เช่าขัน้ต ่าท่ีจะได้รับในอนาคต       
  ก าหนดรับภายใน 1 ปี 548.1 471.7 422.5 
  ก าหนดรับ 1 - 5 ปี 909.2 696.7 529.2 

รวม 1,457.3 1,168.4 951.7 
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อนึ่ง ภายหลงัจากท่ีบริษัทช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟูกิจการแล้วเสร็จในปี 2558 จึงคงเหลือแหล่ง
เงินกู้ เพียงแห่งเดียวท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึง่ก าหนดอตัราหนีส้ินต่อ
ทุนไม่เกิน 4.5 เท่า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ช าระหนีต้ามสัญญารายนีค้รบถ้วนแล้วใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 รวมจ านวน 2.0 ล้านบาท 
 

8. ภาวะอุตสาหกรรม 

8.1.1 ธุรกิจลิซซิ่ง 

ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุม่หลกั คือ กลุม่ท่ีมุง่เน้น  
ให้เช่าทรัพย์สินแบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสญัญาเช่าซือ้กบักลุม่ท่ีมุง่เน้นการให้
เช่าแบบสญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด จดัอยู่ใน
กลุม่ธุรกิจบริการสญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ซึง่ถือเป็นหนึง่ในบริษัทชัน้น าของธุรกิจลิสซิ่ง  

ในภาพรวมของตลาดรถเช่าไทยในปี 2559 แบบสญัญาเช่าด าเนินงานถือว่ามีการแข่งขนัอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกประเภทของยานพาหนะโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะท่ีสอดคล้องการกบัการขยายตวัของ
ธุรกิจภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง และการขนส่ง จากการศกึษาข้อมูล ทางบริษัทฯ พบว่าการเติบโตของ
จ านวนรถในปี 2559 เพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยสดัสว่นท่ีขยายตวัสงูสดุตกอยู่ในกลุม่
รถกระบะ รถยนต์นัง่ขนาดเล็กและใหญ่ตามล าดบั และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 
อนัเน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐท่ีช่วยผลกัดนัและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในธุรกิจตา่งๆ ดงันัน้ความต้องการ
ของตลาดในบริการรถเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) จะเป็นกลไกส าคญัในการลดต้นทนุการจดัการ 
ลดความยุ่งยากในการบริหาร และสร้างประสิทธิภาพในการท างานสงูสดุ 

การด าเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากดั ในปี 2559 จึงมุง่เน้นในการขยายธุรกิจ
ไปสู่บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ทัง้การสร้างมลูค่าเพ่ิมของการบริการ การพฒันา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพ่ือน าไปเป็น
แผนพัฒนาให้กบัผู้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ตลอดจนการการขยายธุรกิจรถโดยสารไม่
ประจ าทาง อาทิเช่น รถรับ – ส่งพนกังาน รถโดยสารรับส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus) รถโรงเรียน รวมทัง้มี
การอบรมพฒันาคณุภาพบุคลากรเพ่ือยกระดบัมาตรฐานบริการให้สงูขึน้สร้างความแตกตา่งในธุรกิจรถ
เช่า พัฒนาบุคลากรอื่นๆ อาทิเช่น พนกังานขบัรถ โดยมีหลกัสตูรการอบรมท่ีได้มาตรฐานพฒันาทักษะ
การขบัข่ีแบบมืออาชีพ เพ่ือให้บริการลกูค้าให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 
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นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองด้วยพฒันางานการบริการ
ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในงานบริการ เช่น การเร่ิมใช้ระบบแอพพลิเคชั่น
การจัดการแจ้งอุบัติเหตุ ระบบแอพพลิเคชั่นรถโรงเรียนส าหรับผู้ปกครองแจ้งสถานการเดินทางของ
นกัเรียน การพฒันาระบบงานซอ่มควบคู่กบัตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ท่ีได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ
เพ่ือพัฒนางานซ่อมบ ารุงให้มีมาตรฐานและรวดเร็วทั่วประเทศ การเป็นผู้ ท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ออกแบบ ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาทัง้ด้านการบริหารจดัการและการใช้งานเพ่ือให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจของลูกค้าประเภทต่างๆ บริการ 24 ชั่วโมงในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุ อีกทัง้ยังเสริมด้วย
บริการจัดการฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยให้กับลูกค้าร่วมกับองค์กรคู่ค้า  เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
ประโยชน์ตอ่ลกูค้าสงูสดุ 

8.1.2 ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั 

แนวโน้มการแข่งขนัในตลาดประกนัภยัยงัคงรุนแรง จากช่องทางการขายใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นการขายผ่าน เว็บไซด์ แอปพลิเคชัน่มือถือ หรือ ร้านสะดวกซือ้ การรักษาฐานลกูค้าต่ออายุกรมธรรม์
และขยายผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นสิ่งท่ีส าคญั 

 

9.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสง่ผลกระทบตอ่บริษัทจ านวน 1 คดี 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 5316/2559 
ระหว่างกรมสรรพากร โจทก์ กบั บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) จ าเลยท่ี 1 และบริษัท 
พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั จ าเลยท่ี 2 ให้บริษัทและบริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัค
เจอร์ จ ากดั ร่วมกนัชดใช้หนีค้า่ภาษีอากรค้างรวม 251,699,348.81 บาท ให้แก่โจทก์ ซึง่การวินิจฉยัของ
ศาลฎีกาดงักล่าว เป็นการแก้ไขค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ท่ีได้เคยวินิจฉัยให้ยกฟ้องโจทก์ใน
สว่นของบริษัทท่ีไมต้่องร่วมชดใช้หนีค้า่ภาษีอากรค้างดงักลา่ว 
 

ค่าภาษีอากรค้างดังกล่าว เป็นภาระภาษีเงินได้และภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการร่วมค้า
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เพท เอน็จิเนียส์ อิงค์ และบริษัท ล็อควดู แอนดรูส์ 
แอนด์ นิวแนม อิงค์ (กิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน) ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2547 ซึ่งมิใช่ภาระภาษีท่ี
บริษัทเป็นผู้ก่อขึน้หรือมีส่วนในการด าเนินกิจการของกิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน เน่ืองจากบริษัทได้พ้น
จากการเป็นหุ้นสว่นของกิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน มาตัง้แตปี่ 2543 แล้ว แตศ่าลฎีกาได้วินิจฉยัวา่การ
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ท่ีบริษัทยงัคงให้กิจการร่วมค้าใช้ช่ือตนเป็นสว่นหนึ่งของกิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน บริษัทจึงต้องร่วม
รับผิดกบัหนีส้ินของกิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลนรวมทัง้หนีค้่าภาษีอากรค้างต่อกรมสรรพากรด้วย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054 ซึง่บญัญัติไว้วา่ “บคุคลใดแสดงตนวา่เป็นหุ้นส่วนด้วย
วาจาก็ดี ด้วยลายลกัษณ์อกัษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี ด้วยยินยอมให้เขาใช้ช่ือตนเป็นช่ือห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือรู้
แล้วไม่คดัค้านปลอ่ยให้เขาแสดงวา่ตนเป็นหุ้นสว่นก็ดี ท่านวา่บคุคลนัน้ย่อมต้องรับผิดต่อบคุคลภายนอก
ในบรรดาหนีข้องห้างหุ้นสว่นเสมือนเป็นหุ้นสว่น…” 

คดีความดังกล่าวได้ถึงท่ีสุดแล้ว บริษัทจึงมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระหนีค้่าภาษีอากรค้างตามค า
พิพากษาจ านวน 251,699,348.81 บาทให้แก่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการหา
แนวทางในด าเนินการให้กิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลนซึง่เป็นผู้ ท่ีจะต้องรับผิดชอบโดยตรงและ/หรือบคุคล
ใดๆ ท่ีต้องรับผิดชอบ ช าระค่าภาษีอากรค้างให้แก่กรมสรรพากรตอ่ไป 
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เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท  :  28 กรกฎาคม 2520 
เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล  :  0107550000122 
ท่ีตัง้บริษัท  

:  
เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค  ซอยพรีเมียร์ 2 ถนน
ศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  10250 

ทนุจดทะเบียน  :  598,245,300 บาท 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  :  598,245,300 บาท 
ประเภทธุรกิจ  

:  
ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่าย สินค้า
อปุโภคและบริโภค 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค โดย
สามารถแบ่งสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ว ผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภณัฑ์ลกูอม ผลิตภณัฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนตวัและของใช้
ในครัวเรือน ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายนัน้จะมีทัง้ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
ช่องทางค้าสง่, ค้าปลีกดัง้เดิม (Traditional Trade) ท่ีครอบคลมุร้านค้ากวา่ 30,000 แห่งทัว่ประเทศ  ทัง้นี ้
ในปี 2559 เพ่ือสร้างโอกาสในการจดัจ าหน่าย บริษัทอยู่ระหว่างทบทวนช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอยู่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจหลัก โดยรายละเอียดของลักษณะ
ผลิตภณัฑ์ในแตล่ะสายธุรกิจมีดงันี ้

1) ธุรกจิจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 

   บริษัทฯ ท าธุรกิจการจดัจ าหน่ายและการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคมาเป็น
เวลากว่า 39 ปี จากความรู้ความช านาญและการสร้างเครือข่ายการจัดจ าหน่ายสินค้า
ผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ร้านขายส่งทัง้ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ รวมทัง้ร้านค้าปลีกย่อยท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ ท าให้บริษัทมีช่ือเสียงเป็นท่ี
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ยอมรับในวงการธุรกิจจัดจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวนันี ้ทัง้นีบ้ริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าท่ี รับผิดชอบอยู่
ในปัจจบุนัออกเป็น 5 กลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- กลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้ว  (Snack Product Group)         
- กลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage)           
- กลุม่ผลิตภณัฑ์ลกูอม (Confectionery) 
- กลุม่ผลิตภณัฑ์ยาและอาหารเสริม (Medicinem Pastille and Nutrition Food) 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตวัและของใช้ในครัวเรือน (Personal Care and Household 

Good) 

2) ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารด าเนินการโดยบริษัทย่อยทัง้ 3 แห่ง คือ บริษัท 
พี.เอม.ฟูด จ ากดั (“PMF”) บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตรี ้จ ากดั (“PCI”) และบริษัท 
พรีเมียร์ โฟรเซน่ โพรดกัส์ จ ากดั (“PFP”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
 

 

   
ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น  และปลาอบกรอบ  

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดส่วนยอดขาย
สงูสดุเมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑ์อื่นๆ ท่ีบริษัทฯ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบของ PMF เป็นท่ีรู้จักอย่างทัว่ไปในนามปลาสวรรค์
ตรา “ทาโร” เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนือ้ปลาบดแช่
แข็ง (Surimi)  จากปลาทะเลท่ีผ่านการคดัสรรคณุภาพเป็นอย่างดีน ามาผ่านกระบวนการ
ผลิตพร้อมทัง้ปรุงรสชาติในลกัษณะต่างๆ กนั  ได้แก่ รสดัง้เดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รส
ซูเปอร์แซบ รสสโมคกี ้แซลมอน รสบาร์บีคิว&กิมจิ  รสพิซซ่า รสปลาย่างญ่ีปุ่ น รสแกง
กะหร่ีญ่ีปุ่ น และปลาเส้นชบุน า้จิม้ รสน า้จิม้เผ็ดเกาหลี เป็นต้น  ภายใต้ช่ือตราสินค้าตา่งๆ 

ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต 
1. ปลาเส้น ปลาแผ่น และ ปลาอบกรอบ PMF 
2. ผลิตภณัฑ์ปลาทนู่าและผลิตภณัฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป PCI 
3. ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส าเร็จ PCI 
4. ผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง PFP 
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กนั เช่น ทาโร ทาโรเอ็กไซท์ ทาโรอบกรอบ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ ปลาเส้นสอดไส้
ชีส และปลาเส้นสอดไส้งาด า เป็นต้น จดัเป็นสินค้าท่ีมีปริมาณไขมนัต ่าและเพ่ือสขุภาพ
อย่างแท้จริง สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาสทัง้เด็ก วัยรุ่น และผู้ ใหญ่ และด้วย

คุณภาพของสินค้าท่ีมีช่ือเสียงมาช้านาน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” 
สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งของขนมขบเคีย้วประเภท Fish Snack 
มาอย่างตอ่เน่ือง 

ผลิตภัณฑ์ปลาทนู่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป     

 นอกจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลกัของ PCI ท่ีใช้ปลาทูน่าเป็นวตัถุดิบ
หลกัในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าท่ีเป็นอาหารสตัว์
เลีย้ง (Pet Food) แล้ว ปัจจุบัน PCI ยังผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูปส าหรับ
อาหารคนและอาหารสัตว์เลีย้งอีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทัง้หมดส่งไปจ าหน่ายทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ ตะวนัออก
กลาง เป็นต้น โดยมีความหลากหลายของสินค้า ทัง้ชนิดท่ีบรรจุในถุงอลูมิเนียม 
(Aluminum Pouch) และกระป๋อง ท่ีขนาดบรรจตุา่งๆ  

ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส าเร็จ 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกผลิตโดย PCI ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น” (King’s 
Kitchen) หรือใช้ช่ือย่อว่า “KK” ประกอบด้วยสินค้าซอสมะเขือเทศท่ีมีรสชาติกลมกล่อม 
ผลิตจากมะเขือเทศสดตามธรรมชาติ ซอสพริกสูตรเผ็ดก าลงัดีและซอสปรุงส าเร็จสูตร
พริกไทยด าและสูตรสาหร่ายบรรจุในภาชนะรูปแบบต่างๆ ทัง้ชนิดอยู่ในขวดแก้ว ถุง 
กระป๋อง และแกลลอน อีกทัง้ยังมีขนาดต่างๆ กัน คือ 300 กรัม  600 กรัม  และขนาด 1 
กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ซอสของ PCI ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย “ฮา
ลาล” จากส านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับรองว่าบริษัทได้
ด าเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ปัจจุบัน
สินค้า KK มีวางจ าหน่ายทัว่ประเทศและยงัมีการสง่ออกไปขายยงัประเทศใกล้เคียง 

สินค้าหอยลายปรุงรส และหอยลายสมุนไพรบรรจุกระป๋อง 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกผลิตโดย PCI ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น” (King’s 
Kitchen) หรือใช้ ช่ือย่อว่า “KK” ผลิตภัณฑ์นี  ้  ไ ด้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้
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เคร่ืองหมาย “ฮาลาล” จากส านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ปัจจุบัน
มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จดัจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีผลิตโดยบริษัท PFP นัน้ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการ
น าวตัถดุิบในการประกอบอาหารตา่งๆ เช่น อาหารทะเล และเห็ด เป็นต้น มาผ่านขัน้ตอน
การแปรรูป และปรุงรสต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้กลายเป็นสินค้าท่ีเพ่ิม
คณุค่า (VAP: Value Added Products) จากนัน้จะน าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเหล่านีม้าเก็บ
โดยการแช่เยือกแข็ง ทัง้นีเ้พ่ือสามารถเก็บได้นานและยงัคงคณุคา่ของรสชาติอาหารให้คง
สภาพเดิมได้ 

3. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  

ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบไปด้วยกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมชาย ชณุหรัศม์ิ ประธานกรรมการ 
2. นายขตัิยา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิชยั  หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวแน่งน้อย  ใจออ่นน้อม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางแน่งน้อย  บณุยะสาระนนัท์ กรรมการอิสระ 
6. นางดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
7. นายสรุเดช  บณุยวฒัน   กรรมการ 
8. นางเพ็ญศรี  เดชติ่งเอง   กรรมการ 
9. นายวรเทพ รางชยักลุ กรรมการ  
10. นายปิย สมทุรโคจร กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ประกอบด้วย  นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หรือนายสรุ
เดช บุณยวฒัน หรือนางเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง ลงลายมือช่ือร่วมกบันายสมชาย ชุณหรัศม์ิ หรือนายวรเทพ 
รางชยักลุ หรือนายปิย สมทุรโคจร รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
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4. คณะผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2560 คณะผู้ บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ บริหาร 8 ท่าน  มี
รายละเอียดดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายวรเทพ รางชยักลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายลือชา พิศิษฐการ ผู้อ านวยการใหญ่ สายงานสนบัสนนุ ธุรกิจมหาชน 
3.  นายปิย  สมทุรโคจร กรรมการผู้จดัการ 
4.  นายพรศกัด์ิ  สินคณารักษ์           รองกรรมการผู้จดัการ – การตลาด 1 
5.  นายชชีูพ  เอือ้การณ์       รองกรรมการผู้จดัการ – บคุคล-ธุรการ 
6.  นายรักสกลุ  เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ – บญัชีและการเงิน 
7.  นางโสภาพร  เหลืองอมรนารา                ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ –  บญัชีและการเงิน 
8.  นายพิฑรูย์  พึง่วิรวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ – การขาย 

 

5. รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 598.25 ล้านบาท ซึง่เป็นทุนท่ีออกและช าระ
แล้วเตม็จ านวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 598,245,300 หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้
โครงสร้างการถือหุ้นและรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก มีรายละเอียดดงันี ้  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั   293,624,600   49.08 

- บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 293,604,600  
- นางสาวทิพย์ชยา พงศธร(* ) 20,000  

2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        40,867,600  6.83 
3. CHASE NOMINEES LIMITED        28,151,229  4.71 
4. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C 

PANGOLIN ASIA FUND  
      26,745,800  

 4.47  

5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
FOR CANADA 

      19,691,398  
 3.29  

6. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั       16,905,404   2.83  
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
7. NORTRUST NOMINEES LTD – NTGS CL AC        13,988,862   2.34  
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  10,806,200   1.81  
9. นายอภิสิทธ์ิ พนัธุ์พฤกษ์  5,900,000   0.99  
10. นางมาริศรี ชณุหรัศม์ิ  5,305,000  0.89 
11. อื่นๆ  136,259,207  22.78  

รวม 598,245,300 100.00 
หมายเหตุ : (*  ) นับรวมหุ้นของคุณทิพย์ชยา พงศธร จ านวน 20,000 หุ้น เน่ืองจากคุณทิพย์ชยา พงศธร เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ
 บริษัท พรีเมียร์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.84 ใน PFC  

ในสว่นของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้าร่วมในการบริหารจดัการของบริษัทฯ 
มีดงันี ้

ชื่อ ประเภทธุรกิจ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ 
แคปปิตอล จ ากดั 

บริการจดัการธุรกิจและ 
การลงทนุ 

มีกรรมการร่วมกนั 4 ท่าน ได้แก่ นางดวง
ทิพย์   เอ่ียมรุ่งโรจน์ นายสมชาย  ชณุหรัศม์ิ 
นายสรุเดช  บณุยวฒัน และนางเพ็ญศรี  
เดชติ่งเอง 
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6. สรุปงบการเงนิและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
6.1 งบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 63.12 77.25 49.75

เงนิลงทุนชัว่คราว 512.76 516.85 150.73

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 673.84 684.31 733.50

สนิคา้คงเหลอื 283.84 228.29 271.90

เงนิลงทุนในลกูหนี ้ - จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 10.24 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน - 15.07 73.59

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 24.13 21.65 24.04

สนิทรัพยท์ีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - 17.17

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,567.93 1,543.41 1,320.68

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากทีก่ันไวเ้พื่อการช าระหนี้ 0.12 0.12 0.12

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 1.58 1.61 -

เงนิลงทุนระยะยาว 50.00 60.00 160.52

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ - 34.25 26.17

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 89.32 67.46 -

เงนิลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 252.35

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 515.69 719.54 722.31

สนิทรัพยท์ีไ่มไ่ดใ้ชด้ าเนนิงาน 22.20 21.76 23.86

คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ 45.99 43.01 40.02

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 8.96 22.91 8.18

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 2.85 1.85 4.58

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 736.72 972.50 1,238.11

รวมสนิทรพัย์ 2,304.65 2,515.91 2,558.79

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 525.09 525.47 564.26

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.33 0.35 0.24

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 3.91 -

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 38.03 40.02 37.06

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 11.17 13.30 13.94

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 574.63 583.05 615.49

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.60 0.24 -

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 15.32 -

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 82.80 86.03 94.44

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 39.32 66.59 76.36

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 122.72 168.18 170.80

รวมหนีส้นิ 697.35 751.24 786.29

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนจดทะเบยีน 598.25 598.25 598.25

ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 598.25 598.25 598.25

ก าไรสะสม

 ส ารองตามกฎหมาย 62.18 62.18 62.18

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 905.12 942.12 924.73

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 41.76 162.13 187.35

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,607.30 1,764.68 1,772.50

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - -

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,607.30 1,764.68 1,772.50

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,304.65 2,515.91 2,558.79

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

รายได ้

 รายไดจ้ากากรขาย 4,045.92 4,198.28 4,050.24

 รายไดค้า่เชา่และการบรกิาร 1.98 4.46 2.50

 รายไดอ้ืน่ 37.52 19.80 29.36

 สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ - (1.75) (8.08)

 สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม (8.70) (21.67) (52.70)

รวมรายได้ 4,076.72 4,199.12 4,021.32

ตน้ทุนคา่เชา่และบรกิาร 2,928.18 3,038.86 2,932.57

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 377.13 364.98 329.41

ก าไรข ัน้ตน้ 771.41 795.28 759.34

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 249.68 265.84 298.94

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทุนชัว่คราวทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 4.00 20.99 0.25

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้ 517.74 508.45 460.15

ดอกเบีย้จา่ย (4.64) (4.29) (3.84)

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 513.10 504.16 456.32

รายได ้ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ (84.73) (70.93) (111.21)

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี 428.37 433.23 345.11

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่
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งบกระแสเงินสด 

 
 
 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 513.10 504.16 456.32

ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย) 

ขาดทุน(ก าไร)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ - 1.75 8.08

ขาดทุน(ก าไร)จากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 8.70 21.67 52.70

(ก าไร) ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 4.00 20.99 0.25

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ (ลดลง) 0.72 1.27 1.16

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 18.44 28.15 38.20

คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ตดัจ าหน่าย 2.98 2.98 2.98

ตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.11 0.06 0.19

การปรับลดราคาสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ 4.84 4.11 12.37

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม - - (0.03)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว (10.38) (3.51) (3.52)

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (3.29) (0.69) (0.65)

(ก าไร) ขาดทุนจากอตรัาแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 0.41 1.28 0.98

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 9.33 10.01 10.58

โอนกลบัดอกเบีย้รอตดับญัชี (1.95) - -

ดอกเบีย้รับ (7.34) (7.06) (8.47)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 0.35 0.43 0.04

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์

และหนีส้นิด าเนนิงาน
540.03 585.60 571.17

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ข ึน้) ลดลง

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 17.92 7.10 (50.29)

 สนิคา้คงเหลอื (40.36) 51.43 (55.98)

 สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2.00 2.67 (2.18)

 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.37) 1.42 (2.12)

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ (12.85) (18.09) 37.69

 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 2.45 0.34 0.64

 ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (3.90) (8.28) (2.17)

 หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ - - -

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 504.92 622.19 496.76

   จา่ยดอกเบีย้ - - -

   จา่ยภาษีเงนิได ้ (80.87) (84.55) (90.67)

 เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 424.05 537.64 406.09

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทุนระยะยาวเพิม่ขึน้ - (10.00) (100.55)

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุรในการรว่มคา้ - (36.00) -

เงนิลงทุนในลกูหนีท้ีรั่บซือ้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันลดลง 7.98 7.98 -

ซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว 7.68 (21.56) 142.71

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกันเพิม่ขึน้ (0.06) (0.02) 1.61

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกันลดลง - (15.00) (58.59)

ดอกเบีย้รับ 7.87 7.47 7.96

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม - - 0.06

ซือ้อปุกรณ์ (96.90) (69.44) (42.92)

เงนิรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 5.27 10.14 0.62

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทนุ (68.16) (126.44) (49.09)

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

 
 

7. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

7.1 ภาพรวมของธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

ตลาดขนมขบเคีย้วปี 2559 มีอตัราการเติบโตใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ด าเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดทัง้ด้านผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทัง้คุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทาง
โภชนาการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้านช่องทางการ
กระจายสินค้าจดัให้มีบริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการซือ้ของผู้บริโภค  บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ จดักิจกรรมโฆษณา และสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการขยายฐานลกูค้าใหม่ 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือการส่งออกต่างประเทศ บริษัท
ยงัคงให้ความส าคญัในการพฒันาสินค้ารวมถงึการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้า ให้ความส าคญั
กบัระบบคณุภาพการผลิตทกุขัน้ตอนท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ จนได้รับรองมาตรฐานการผลิตใน
ระดบัสากล เป็นท่ียอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ  และมุ่งเน้นความส าคัญผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จนเกิดความไว้วางใจจากลกูค้าในผลิตภณัฑ์ของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นไปยงัตลาด 
เอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย และ ตะวนัออกกลาง 

7.2 ผลการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 345.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 88.1 
ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าเพ่ิมขึน้จ านวน 
37.4 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 40.3 ล้านบาทด้วยครบก าหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง  ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ช าระคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้ (0.37) (0.37) (0.37)

ช าระคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ - (1.91) (19.24)

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (10.45) - -

ช าระคนืหนีส้นิระยะยาว - - -

ช าระคนืหนีส้นิระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน - - -

ดอกเบีย้จา่ย (0.30) - (0.02)

เงนิปันผลจา่ย (334.96) (394.79) (364.86)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (346.09) (397.07) (384.49)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธิ 9.80 14.13 (27.50)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 53.87 63.67 77.25

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 63.67 77.80 49.75

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) สิน้สดุ ณ วันที่
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ชัว่คราวลดลง 20.7 ล้านบาทจากการจดัประเภทรายการเงินลงทนุในกองทนุเปิดแบบตราสารทนุ เป็นเงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 521.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน 31.7 ล้านบาท  ผลการด าเนินงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในงวดท่ีส าคญัดงันี ้

สว่นงานจดัจ าหน่าย 

รายได้จากการขายและบริการสทุธิในงวดมีจ านวน 3,148 ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน 3 ล้านบาท  เน่ืองจากในปีบริษัทมีกิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีสมัพนัธ์กบัยอดขายจงึสง่ผล
ให้ยอดขายสุทธิมียอดลดลง  อัตราก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 25.7 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนในอตัราร้อยละ 0.6 

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจ านวน 310.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.9 ต่อยอดขาย (2558: 
11.0) ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 35.7 ล้านบาทจากรายการสื่อโฆษณาลดลง 36.5 ล้าน
บาท 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวน 172.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 12.3 ล้าน
บาท โดยค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมขึน้ 10.5 ล้านบาทจากการขยายงานด้านการตลาดและ
งานสนนัสนุน ประกอบกบัการปรับอตัราว่าจ้างประจ าปี และค่าบริหารจดัการเพ่ิมขึน้ 1.8 ล้าน
บาท 

สว่นงานผลิตอาหาร 

รายได้จากการขายและบริการสทุธิในงวดมีจ านวน 2,111 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน 132 ล้านบาท จากปริมาณส่งออกของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าลดลง อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี
ร้อยละ 14 เทียบเคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จงึมีผลท าให้ก าไรของสว่นงานนีม้ีจ านวน 287 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นมีจ านวน 29.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 9.6 ล้านบาท จากส่วน
งานผลิตอาหารมีก าไรอตัราแลกเปลี่ยนและรายได้อื่นเพ่ิมในงวด 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดมีจ านวน 289.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
33.1 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรเพ่ิมขึน้ 22.7 ล้านบาท จากการขยายงานของ
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สายงานการตลาดและสายงานสนับสนุนของส่วนงานจัดจ าหน่าย และการปรับอัตราว่าจ้าง
ประจ าปี  ค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึน้ 4.8 ล้านบาท  ค่าเช่าและซ่อมแซมเพ่ิมขึน้ 1.6 ล้านบาท  ค่าเงิน
บริจาคเพ่ิมขึน้ 1.3 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายเดินทางเพ่ิมขึน้ 1.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมขึน้ 
1.7 ล้านบาท 

7.3 ฐานะการเงนิ 

7.3.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 2,558.8 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากงวดสิน้ปี 2558 จ านวน 42.9 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ านวนลดลง 222.7 ล้านบาทจากกระแสเงินสดสุทธิในงวดลดลง 27.5 
ล้านบาท  เงินลงทุนระยะสัน้ลดลง 366.1 ล้านบาทจากการจัดประเภทรายการเงินลงทุน
ชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายจ านวน 226.7 ล้านบาท  ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 49.2 
ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 43.6 ล้านบาทจากรายการสินค้าส าเร็จรูปเพ่ิมขึน้ทัง้ในส่วน
ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคและธุรกิจผลิตเพ่ือการสง่ออก  โดยมีระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยอยู่ 9.2 วนั  อัตราหมุนเวียนของสินค้าอยู่ 39.0 เท่า เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมค้าเพ่ิมขึน้ 
58.5 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการซือ้ผลผลิตของเกษตรกร และสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้เพ่ือขาย จ านวน 17.2 ล้านบาทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
ให้จ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถือครองอยู่ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ านวน 1,238.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 265.6 
ล้านบาทจากเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึน้ 100.5 ล้านบาท จากการลงทนุในหุ้นกู้  อายุ 7 ปี   เงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพ่ิมขึน้ 252.4 ล้านบาทจากจดัประเภทเงินลงทนุและในงวดมีมลูค่า
ราคาหลักทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้  เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 67.5 ล้านบาทจากการจัดประเภท
รายการเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าลดลง 8.0 ล้านบาท สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลง 14.7 ล้านบาทจากรายการผลขาดทนุสะสมในทางภาษีลดลง 
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7.3.2 หนีส้ิน 

หนีส้ินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 786.3 ล้านบาท  ลดลง
จากงวดสิน้ปี 2558 จ านวน 35.1 ล้านบาท  จากรายการหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง 
19.2 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 2.9 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อื่นเพ่ิมขึน้ 38.8 ล้านบาท หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเพ่ิมขึน้ 9.7 ล้านบาท และส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 8.4 ล้านบาท  

7.3.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 1,772.5 ล้าน
บาท  เพ่ิมขึน้จากงวดสิน้ปี 7.8 ล้านบาท โดยมีก าไรในงวดจ านวน 345.1 ล้านบาท และส่วน
แบ่งก าไรของบริษัทร่วม 2.4 ล้านบาท  หกัเงินปันผลจ่ายในงวด จ านวน 364.8 ล้านบาท   และ
รายการท่ีเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ 25.2 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีมีมลูคา่เพ่ิมขึน้ 

8. ภาวะอุตสาหกรรม 

8.1 อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า  

ในปัจจุบนับริษัทฯ จดัได้วา่เป็นผู้จดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคชัน้น าแห่งหนึง่ในประเทศไทย 
โดยมีบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั เช่น บริษัท ดีทแฮล์ม จ ากดั บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งแต่ละรายมีความช านาญ มีกลยุทธ์การจ าหน่ายสินค้า และมีเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย
ครอบคลุมทั่วประเทศ  ดังนัน้ การเข้ามาแข่งขันของผู้ ประกอบการรายใหม่อาจท าได้ยาก เพราะ
จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆอย่างเข้มแข็ง อีกทัง้มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึง่การลงทนุสร้างเครือข่ายการจดัจ าหน่ายท่ีเข้มแข็งนัน้ 
ต้องอาศยัทีมงานการขายและการตลาดมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายประสบความส าเร็จ 

ส าหรับธุรกิจขนมขบเคีย้วมีสภาพการแข่งขันรุนแรง โดยมีผู้ ประกอบการรายใหญ่ๆ เป็นเจ้า
ตลาดในตลาดขนมขบเคีย้วแต่ละประเภท เช่น ขนมขบเคีย้วประเภทมนัฝร่ัง มีบริษัท ฟริโต -เลย์ จ ากัด 
เป็นผู้น าตลาด ขนมขบเคีย้วประเภทปลาสวรรค์ (Fish Snack) มีบริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ปลาสวรรค์ภายใต้ตราสินค้า “ทาโร” เป็นผู้น าตลาด  โดยผู้น าแต่ละตลาดมีสินค้าท่ีมีความเข้มแข็งของ
แบรนด์สงู  ดงันัน้ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคีย้ว จะต้องใช้เงินลงทุนและมี
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ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจ านวนมากเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขายให้ผลิตภณัฑ์ได้รับการตอบ
รับท่ีดีจากผู้บริโภค นอกจากนีก้ารแข่งขันส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการในตลาดขนมขบเคีย้วจะเน้นการ
น าเสนอรสชาติความอร่อย หรือแจกของแถม เพ่ือจูงใจให้เด็ก วยัรุ่น ซึง่เป็นลกูค้ากลุ่มเป้าหมายมีความ
สนใจบริโภค และซือ้สินค้ามากขึน้ ดงันัน้การคิดค้นและน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดจึงเป็นอีก
วิธีหนึง่ในการกระตุ้นยอดขาย  และสร้างการจดจ าของย่ีห้อให้อยู่ในใจของผู้บริโภคในระยะยาว  

จากการท่ีความต้องการของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นท่ีคาดหมายว่า
ผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และต้องมี
เครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง ดงันัน้ผู้ผลิตเหล่านีย้่อมเห็นถึงความจ าเป็นใน
การว่าจ้างตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้า เพ่ือท่ีจะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารด้านการขายและ
การตลาดได้ดีย่ิงขึน้ เช่น คา่น าเข้าสินค้า (Listing Fee) ในช่องทางการค้าปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade)  
ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนีจ้ากกระแสการบริโภคท่ีห่วงใย
สขุภาพมากขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  เพ่ือให้ทนักบั
พฤติกรรมการผู้บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ในอีกด้านหนึ่งของการแข่งขนันัน้ ผู้ผลิตขนมขบเคีย้วต่างๆ อาจต้องพิจารณาปัจจยัแวดล้อมท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด คือ การท่ีคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ออก
มาตรการเข้มงวดกับสินค้าขนมขบเคีย้วมากขึน้ เช่น การเพ่ิมมาตรการควบคุมการโฆษณาขนมใน
รายการเดก็ และการห้ามแจกของแถมในภาชนะบรรจ ุเป็นต้น  

ตลาดขนมขบเคีย้วในปัจจบุนัมีมลูคา่ตลาดประมาณ  29,265 ล้านบาท (ข้อมลูจากบริษัทวิจยั : 
Nielsen  ณ ธันวาคม 2558) โดยมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4.7 อนัมีสาเหตุมาจากมีการ
เพ่ิมรายการสง่เสริมการขายมากย่ิงขึน้  ทัง้รายการลด แลก แจก แถมตา่งๆ 

8.2 อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า  

ข้อมลูจากสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป พบว่าบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยมี
จ านวนรวมกนัทัง้สิน้ 31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตท่ีมีโรงงานทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
กระจายอยู่ตามพืน้ท่ีทั่วประเทศ แต่เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว จะมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่นโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มซี แวลู ซึ่งทัง้สองกลุ่มมี
โรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 โรงงาน และมีก าลงัการผลิตรวมกนัคิดเป็นสดัส่วนถึงร้อยละ 70 หรือ
กว่า 2 ใน 3 ของก าลงัการผลิตในภาพรวมของประเทศ ท าให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขนั
จากการที่มีต้นทนุการผลิตท่ีต ่ากวา่  
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แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าผู้ ประกอบการรายเล็กคงได้รับผลกระทบเน่ืองจาก
ผู้ ประกอบการรายใหญ่มีอ านาจในการต่อรองสูงทัง้ด้านราคาวัตถุดิบ และด้านราคาขาย ดังนัน้
ผู้ประกอบการท่ีมีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคณุภาพและ ความปลอดภยัด้านอาหาร (Food 
Safety) โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึน้ รวมทัง้ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ในอนาคต 

 
9. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ท่ีก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั 
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เอกสารแนบ 3 : สรุปงบการเงนิของบริษัทย่อยของบริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

1. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
ก าไรขาดทนุ

รายได้

รายไดค้า่เชา่และการบรกิาร 508.74 98.83 558.01 99.18 626.56 96.18

ก าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ชา่และอปุกรณ์ - - - - 20.98 3.22

รายไดอ้ืน่ 6.04 1.17 4.61 0.82 3.88 0.60

รวมรายได้ 514.78 100.00 562.62 100.00 651.42 100.00

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทุนคา่เชา่และบรกิาร 373.85 72.62 414.26 73.63 483.74 74.26

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 86.48 16.80 107.03 19.02 104.13 15.99

ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ชา่และอปุกรณ์ 14.93 2.90 2.83 0.50 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของยานพาหนะใหเ้ชา่ 67.33 13.08 128.39 22.82 - -

รวมคา่ใชจ้า่ย 542.59 105.40 652.52 115.98 587.87 90.24

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (27.81) (5.40) (89.90) (15.98) 63.56 9.76

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (63.61) (12.36) (66.40) (11.80) (74.56) (11.45)

ขาดทนุกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (91.42) (17.76) (156.30) (27.78) (11.00) (1.69)

รายไดภ้าษีเงนิได ้ 3.89 0.76 1.42 0.25 6.58 1.01

ขาดทนุส าหรบัปี (87.53) (17.00) (154.88) (27.53) (4.42) (0.68)

รำยกำร
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยังไม่ตรวจสอบ)

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 25.55 1.52 11.32 0.64 6.24 0.31

เงนิลงทุนชัว่คราว 129.91 7.71 108.80 6.16 11.00 0.54

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 47.25 2.81 68.43 3.87 61.47 3.03

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 47.28 2.81 - - - -

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 27.11 1.61 32.53 1.84 35.98 1.77

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2.00 0.12 9.83 0.56 21.42 1.06

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 279.10 16.57 230.91 13.07 136.12 6.71

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 14.60 0.87 11.31 0.64 10.32 0.51

เงนิลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 0.00 - 0.00 121.12 5.97

ยานพาหนะใหเ้ชา่ 1,378.76 81.85 1,514.45 85.72 1,751.47 86.31

อปุกรณ์ 0.39 0.02 0.42 0.02 1.46 0.07

สนิทรัพยท์ีไ่มไ่ดใ้ชด้ าเนนิงาน 1.55 0.09 1.55 0.09 1.97 0.10

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 10.14 0.60 8.11 0.46 6.81 0.34

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,405.44 83.43 1,535.85 86.93 1,893.14 93.29

รวมสนิทรพัย์ 1,684.54 100.00 1,766.76 100.00 2,029.26 100.00

หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 19.38 1.15 22.07 1.25 22.66 1.12

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน - - 11.84 0.67 21.77 1.07

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนีง่ปึ 318.94 18.93 428.00 24.22 441.85 21.77

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 30.39 1.80 19.01 1.08 16.60 0.82

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2.66 0.16 2.01 0.11 - -

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 4.11 0.24 4.01 0.23 4.93 0.24

รวมหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 375.49 22.29 486.95 27.56 507.81 25.02

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้-สทุธจิากครบก าหนดหนึง่ปี 700.63 41.59 851.55 48.20 1,077.60 53.10

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ-สทุธจิากครบก าหนดหนึง่ปี 79.24 4.70 46.06 2.61 58.14 2.87

เงนิกูย้มืระยะยาว-สทุธจิากครบก าหนดหนึง่ปี 4.27 0.25 - - - -

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 16.72 0.99 26.96 1.53 27.01 1.33

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 43.19 2.56 41.55 2.35 35.19 1.73

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 32.46 1.93 33.86 1.92 35.98 1.77

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.93 0.11 5.01 0.28 5.01 0.25

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 878.44 52.15 1,004.98 56.88 1,238.93 61.05

รวมหนีส้นิ 1,253.93 74.44 1,491.92 84.44 1,746.74 86.08

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนจดทะเบยีน 320.00 19.00 320.00 18.11 320.00 15.77

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 320.00 19.00 320.00 18.11 320.00 15.77

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 110.61 6.57 (45.16) (2.56) (49.58) (2.44)

องคป์ระกอบสว่นของผูถ้อืหุน้ - - - - 12.10 0.60

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 430.61 25.56 274.84 15.56 282.53 13.92

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,684.54 100.00 1,766.76 100.00 2,029.26 100.00

รำยกำร
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยังไม่ตรวจสอบ)

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
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งบกระแสเงนิสด 

 

2. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 

 

 

 

 

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยงัไม่ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 230.25 233.13 266.82

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 40.29 153.40 226.56

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (265.82) (400.75) (498.47)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธิ 4.72 (14.22) (5.08)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 20.83 25.55 11.32

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 25.55 11.32 6.24

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
ก าไรขาดทนุ

รายได้

รายไดค้า่นายหนา้ประกัน 17.02 82.56 18.41 84.37 20.99 82.44

รายไดค้า่ส ารวจภัย 3.18 15.44 3.01 13.79 4.13 16.21

รายไดอ้ืน่ 0.41 2.00 0.40 1.84 0.34 1.34

รวมรายได้ 20.62 100.00 21.82 100.00 25.47 100.00

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 16.82 81.61 17.97 82.33 21.47 84.32

รวมคา่ใชจ้า่ย 16.82 81.61 17.97 82.33 21.47 84.32

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 3.79 18.39 3.86 17.67 3.99 15.68

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ (0.75) (3.64) (0.79) (3.60) (0.76) (2.99)

ก าไรส าหรบัปี 3.04 14.76 3.07 14.07 3.23 12.69

รำยกำร
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยงัไม่ตรวจสอบ)

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

งบกระแสเงนิสด 

 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4.56 17.94 5.36 17.78 0.61 3.27

เงนิลงทุนชัว่คราว 17.55 68.97 21.02 69.76 13.62 73.28

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 2.53 9.94 2.89 9.60 3.50 18.81

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 0.00 0.01 0.00 0.01 0.14 0.78

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 24.64 96.85 29.27 97.15 17.87 96.13

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อปุกรณ์ 0.05 0.18 0.10 0.33 0.09 0.48

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 0.56 2.21 0.59 1.97 0.47 2.51

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.19 0.76 0.16 0.55 0.16 0.89

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 0.80 3.15 0.86 2.85 0.72 3.87

รวมสนิทรพัย์ 25.44 100.00 30.13 100.00 18.59 100.00

หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 6.15 24.18 7.77 25.78 4.18 22.46

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 0.24 0.96 0.05 0.17 - -

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.16 0.63 0.13 0.43 0.21 1.11

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 6.55 25.76 7.95 26.37 4.38 23.57

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 2.85 11.20 3.11 10.34 2.41 12.96

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2.85 11.20 3.11 10.34 2.41 12.96

รวมหนีส้นิ 9.41 36.96 11.06 36.71 6.79 36.53

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนจดทะเบยีน 7.00 27.51 7.00 23.23 7.00 37.65

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 7.00 27.51 7.00 23.23 7.00 37.65

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 9.04 35.53 12.07 40.06 4.80 25.82

องคป์ระกอบสว่นของผูถ้อืหุน้ - - - - - -

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 16.04 63.04 19.07 63.29 11.80 63.47

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 25.44 100.00 30.13 100.00 18.59 100.00

รำยกำร
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยังไม่ตรวจสอบ)

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยงัไม่ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 3.22 3.94 (1.90)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (2.02) (3.14) 7.65

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ - - (10.50)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธิ 1.20 0.79 (4.75)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 3.36 4.56 5.36

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 4.56 5.36 0.61
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3. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
ก าไรขาดทนุ

รายได้

รายไดค้า่เชา่และการบรกิาร 10.50 74.88 12.04 93.47 13.06 54.51

ดอกเบีย้รับ 1.97 14.02 0.76 5.94 0.33 1.40

รายไดอ้ืน่ 1.56 11.10 0.08 0.59 10.56 44.09

รวมรายได้ 14.03 100.00 12.88 100.00 23.95 100.00

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 7.26 51.73 8.03 62.33 8.65 36.12

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2.36 16.86 2.34 18.20 2.57 10.71

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - 0.00 33.45 139.67

รวมคา่ใชจ้า่ย 9.62 68.59 10.37 80.54 44.67 186.51

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 4.41 31.41 2.51 19.46 (20.72) (86.51)

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (3.51) (25.01) (5.46) (42.39) (3.06) (12.78)

ขาดทนุกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 0.90 6.40 (2.95) (22.92) (23.78) (99.29)

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ 0.15 1.03 0.00 0.01 0.00 0.00

ขาดทนุส าหรบัปี 1.04 7.43 (2.95) (22.91) (23.78) (99.29)

รำยกำร
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยังไม่ตรวจสอบ)

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

งบกระแสเงนิสด 

 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 0.33 0.09 0.55 0.15 1.35 1.95

เงนิลงทุนชัว่คราว 4.84 1.28 1.34 0.36 3.50 5.05

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 0.05 0.01 0.08 0.02 32.53 46.88

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 12.64 3.35 11.84 3.17 7.32 10.54

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 1.64 0.43 1.91 0.51 1.47 2.13

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 19.51 5.16 15.73 4.21 46.18 66.55

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 332.95 88.08 332.95 89.14 0.00 0.00

คอมพวิเตอรใ์หเ้ชา่ 22.77 6.02 22.08 5.91 20.59 29.67

อปุกรณ์ 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยรอเรยีกคนื 2.75 0.73 2.75 0.74 2.62 3.78

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 358.49 94.84 357.79 95.79 23.21 33.45

รวมสนิทรพัย์ 378.00 100.00 373.52 100.00 69.39 100.00

หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 5.42 1.43 3.91 1.05 4.98 7.18

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 121.48 32.14 110.42 29.56 - 0.00

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.17 0.05 0.17 0.05 0.03 0.04

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 127.08 33.62 114.51 30.66 5.01 7.22

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหนีส้นิ 127.08 33.62 114.51 30.66 5.01 7.22

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนจดทะเบยีน 230.00 60.85 230.00 61.58 60.00 86.47

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 230.00 60.85 230.00 61.58 60.00 86.47

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 2.92 0.77 (0.03) (0.01) 4.37 6.30

องคป์ระกอบสว่นของผูถ้อืหุน้ 18.00 4.76 29.04 7.78 - -

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 250.92 66.38 259.01 69.34 64.37 92.78

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 378.00 100.00 373.52 100.00 69.39 100.00

รำยกำร
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยังไม่ตรวจสอบ)

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

งบปี 2557 สิน้สุด ปี 2558 สิน้สุด ปี 2559 สิน้สุด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ยงัไม่ตรวจสอบ)

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 18.59 3.72 13.50

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (38.83) 7.57 1.50

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 20.00 (11.06) (14.20)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธิ (0.24) 0.23 0.80

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 0.57 0.33 0.55

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 0.33 0.55 1.35


