ความเห็นของกิจการเกียวกับคําเสนอซือหลักทรัพย์
(แบบ 250-2)

ของ
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จํากัด (มหาชน)

ผูท้ าํ คําเสนอซือ
กลุ่มวงษ์ เจริญสิ น
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ความเห็นของกิจการเกียวกับคําเสนอซือหลักทรัพย์
17 มกราคม 2560
เรี ยน ผูถ้ ือหลักทรัพย์
เนื# องด้วยเมื#อวันที# 11 มกราคม 2560 บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (“CPL” หรื อ “บริ ษทั ” หรื อ”
กิจการ”) ได้รับสําเนาคําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการ จากกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น (“ผูท้ าํ คําเสนอซือ”) ซึ#งประกอบด้วย
(1) บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด
(2) บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
(3) นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
(4) นายมาโนช วงษ์เจริ ญสิ น
(5) นางธิดาพร วงษ์เจริ ญสิ น
(6) น.ส.นุชนภา วงษ์เจริ ญสิ น
(7) นายณัฏฐกิตติI วงษ์เจริ ญสิ น
(8) นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น
(9) นางอุสา วงษ์เจริ ญสิ น
(10) นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
(11) นายวุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น
(12) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
(13) นายธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
(14) นายธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
(15) นางสมสุข วงษ์เจริ ญสิ น
(16) นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
(17) น.ส.รัชนี วงษ์เจริ ญสิ น
(18) นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
(19) นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
(20) นายนพัชธวัช วงษ์เจริ ญสิ น
(21) นายมานิต วงษ์เจริ ญสิ น
(22) นางพเยาว์ วงษ์เจริ ญสิ น
(23) นายอิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
ประเภทหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที#จะซือหุน้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อื#น (ถ้ามี)

หลักทรัพย์ที#เสนอซือ
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวน ของจํานวน
หลักทรัพย์ สิ ทธิออกเสี ยง
ที#จาํ หน่ายได้ ทังหมดของ
แล้วทังหมด
กิจการ
ของกิจการ
12,863,755 12,863,755
48.73
48.73
รวม
48.73
จํานวนหลักทรัพย์
ที#เสนอซือ
หุน้ /หน่วย
สิ ทธิ
ออกเสี ยง

ราคาที#
จะเสนอ
ซือต่อหน่วย
(บาท)

34.28
-

มูลค่า
ที#เสนอซือ
(บาท)

440,969,521.40
รวม 440,969,521.40

หมายเหตุ จํานวนหุ้นสามัญที#เสนอซื อ นับรวมจํานวนหลักทรัพย์ที#ถือโดยผูถ้ ื อหุ้นที#แสดงเจตนาที#จะไม่ขายหุ้นสามัญจํานวน 613,060 หุ้น

-1-

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทําคําเสนอซื อหุ ้นสามัญทังหมดของกิจการในครังนี ผูท้ าํ คําเสนอซื อได้มอบหมายให้ นายวิวฒั น์
วงษ์เจริ ญสิ น เป็ นตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียวในการดําเนินการรับซื อหลักทรัพย์ของกิจการในครังนี และจํานวนหุ ้นที#มีผูถ้ ือหุ ้น
เสนอขายในการทําคําเสนอซื อทังหมด จะจัดสรรแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ให้แก่ (1) นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น (2) นายณัฐจักร์
วงษ์เจริ ญสิ น (3) นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น และ (4) นายมานิต วงษ์เจริ ญสิ น ซึ#งเป็ นบุคคลในกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น ในจํานวนที#
เท่ากันหรื อใกล้เคียงที#สุดตามที#ได้มีการตกลงร่ วมกันระหว่างผูท้ าํ คําเสนอซือทังสี# ราย ตามบันทึกข้อตกลงเกี#ยวกับการทําคํา
เสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ ฉบับลงวันที# 10 มกราคม 2560 ระหว่างผูท้ าํ เสนอซือ
ราคาเสนอซือ
ราคาเสนอซือหุน้ สามัญของกิจการเท่ากับ 34.28 บาทต่อหุน้ (สามสิ บสี# บาทยีส# ิ บแปดสตางค์) (“ราคาเสนอซือ”) โดยผูท้ าํ คํา
เสนอซือจะชําระค่าตอบแทนในรู ปของเงินสด ทังนี ผูถ้ ือหุน้ ที#ประสงค์จะแสดงเจตนาขายหุน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการ
ขายหุ ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื อ และภาษีมูลค่าเพิ#มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนี ยมในการขายหุ ้น
ดังกล่าว ดังนัน ราคาเสนอซื อสุ ทธิ ที#ผูแ้ สดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ ้นละ 34.1883 บาทต่อหุ ้น (สามสิ บสี# จุดหนึ# งแปด
แปดสามบาท) ซึ#งราคาเสนอซือดังกล่าว เป็ นราคาเสนอซือสุดท้ายที#จะไม่เปลี#ยนแปลงอีก (final offer)
ระยะเวลารับซือ
ระยะเวลารับซือระหว่างวันที# 13 มกราคม 2560 ถึงวันที# 17 มีนาคม 2560 รวมทังสิ น 45 วันทําการ ตังแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา
16.00 น. ซึ#งระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซือสุดท้ายที#จะไม่ขยายระยะเวลารับซืออีก (final period)
ระยะเวลารับซือทีผู้ถือหลักทรัพย์ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ ้นสามัญของกิจการตังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวัน
ทําการ ตังแต่วนั ที# 10 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง วันที# 10 มีนาคม 2560 รวมเป็ นระยะเวลา 20 วันทําการ นับจากวันที#เริ# มทําการ
รับซือ
เงือนไขในการยกเลิกคําเสนอซือ
ผูท้ าํ คําเสนอซืออาจยกเลิกคําเสนอซือได้ในกรณี ใดกรณี หนึ#ง ดังต่อไปนี
มีเหตุการณ์ หรื อการกระทําใดๆ เกิดขึนภายหลังจากที#สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) รับคําเสนอซื อและยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื อ อันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงิ นหรื อทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรื อการกระทําดังกล่าว มิได้เกิดจากการ
กระทําของผูท้ าํ คําเสนอซือหรื อการกระทําที#ผทู ้ าํ คําเสนอซือต้องรับผิดชอบ หรื อ
กิจการกระทําการใดๆภายหลังจากที#ผทู ้ าํ คําเสนอซือได้ยนื# คําเสนอซือต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับ
ซือ อันเป็ นเหตุให้มูลค่าของหุน้ สามัญของกิจการลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรื อ
กิจการกระทําการใดๆ ที# น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซื อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ. 14/2554
เรื# อง การกระทําหรื องดเว้นการกระทําการในประกาศที#น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการ
ทังนี กิ จ การได้พิ จ ารณาข้อ เสนอในคํา เสนอซื อโดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หลัก ทรั พ ย์แ ล้ว ขอเสนอ
ความเห็นเพื#อประกอบการพิจารณาดังนี
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1. สถานภาพของกิจการเกียวกับผลการดําเนินงานทีผ่านมาและทีคาดว่ าจะเกิดขึนในอนาคต พร้ อมข้ อ
สมมติฐานทีใช้ ในการคาดการณ์
1.1. การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ# มตังแต่นาํ หนังวัวดิบหมัก
เกลือนํามาฟอกผ่านขันตอนการผลิตที# ตอ้ งอาศัยทักษะความชํานาญและประสบการณ์ เพื#อให้ได้หนังฟอกสําเร็ จรู ปที# มี
คุณภาพสูง ซึ#งเป็ นวัตถุดิบที#สาํ คัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋ าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื# องหนังทุกประเภท ที#ใช้หนังแท้
เป็ นส่วนประกอบ
ในปี 2544 กิจการได้ขยายการทําธุรกิจโดยได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่ าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอก
หนัง และ โรงงานผลิตรองเท้าในประเทศจีน เปิ ดโรงงานฟอกหนังที#เมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริ ษทั ซีพีแอล อินเตอร์
เนชั#นแนล จํากัด เพื#อรองรั บคําสั#งซื อของลูกค้าในประเทศจี น แต่ เนื# องจากประสบปั ญหาด้านการบริ หารจัดการและ
กฏหมายท้องถิ#น ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ปั จจุบนั ผูซ้ ือรายใหม่ได้ชะลอการซือออกไป เนื#องจากสภาพเศรษฐกิจที#
ไม่เอืออํานวย
ปี 2558 ที#กิจการได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที#เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกงเพื#อจัดตังบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค
จํากัด ซึ#งจะดําเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพื#อนําเข้าและจําหน่าหนังสัตว์ทุกประเภท โดยกิจการถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อย
ละ 40 ของทุนจดทะเบียน เนื#องจากกิจการได้เล็งเห็นช่องทางการทําธุรกิจเกี#ยวกับการซื อขายหนังและเป็ นการลดข้อจํากัด
ในเรื# องของเกรดหนังที#จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต
ปั จจุบนั กิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ป กระบวนการผลิตเริ# มต้นจากการคัดสรรและนําเข้า
หนังวัวหมักเกลือที#มีคุณภาพ ซึ# งส่ วนใหญ่นาํ เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก และมีการนําเข้าสารเคมีที#ใช้สาํ หรับ
ฟอกหนังที#ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีหนังดิบ (หนังวัวหมักเกลือ) และ
สารเคมี เป็ นวัตถุดิบหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ทังนี กิจการมีบุคลากรที#มีความรู ้ความเชี#ยวชาญและประสบการณ์
ด้านการฟอกหนัง เริ# มต้นจากการฟอกหนัง ย้อมหนัง และตบแต่งหนัง รวมถึงการนําเทคโนโลยีที#ทนั สมัยและเครื# องจักร
และอุปกรณ์ที#มีคุณภาพสู งมาเป็ นส่ วนช่วยในการทํางานทําให้กระบวนการผลิตของบริ ษทั มีศกั ยภาพ ทําให้ได้สินค้าที# มี
คุณภาพและเป็ นที#ยอมรับของลูกค้า โดยมีระยะเวลาการผลิตสิ นค้าตังแต่เริ# มกระบวนการผลิตจนเป็ นหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ป
ประมาณ 23 วัน
ผลิตภัณฑ์ของกิจการ คือหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ป ได้แก่ หนังผิวฟอกสําเร็ จรู ป (Full Grain Leather) และหนังท้อง
ฟอกสําเร็ จรู ป (Suede Split Leather) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นต้องผ่านการวัดขนาดก่อนทําการจําหน่ายทุกครัง โดยมีหน่วยของ
การขายสิ นค้าเป็ นหน่ วยตารางฟุตผลิต เพื#อส่ งให้กบั โรงงานรองเท้าทังในและต่างประเทศ ส่ วนใหญ่เป็ นหนังประเภท
หนังนูบคั หนังนํามัน หนังทําสี หนังท้อง และหนังกันนํา กิจการทําการผลิตตามการสั#งซื อของลูกค้า โดยสิ นค้าของกิจการ
ร้อยละ 90 ขายให้กบั โรงงานผลิตรองเท้าที#มีชื#อเสี ยง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอื#นๆ
ซึ#งเป็ นแบรนด์รองเท้าที#ตอ้ งการสิ นค้าที#มีคุณภาพสู ง กําลังการผลิตของบริ ษทั 2,500,000 ตารางฟุตต่อเดือน เป็ นกําลังการ
ผลิตคงที#เพื#อรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าต่อไปโดยมีตลาดส่งออกที#สาํ คัญได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย กัมพูชา และบังคลาเทศ เป็ นต้น
1.2. โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของกิจการ
(1) รายชื#อผูถ้ ือหุ ้นที#ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรกตามรายชื#อในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ ณ วันที# 30 พฤศจิกายน
2559
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ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

ชื#อ

กลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น
1. บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิง จํากัด
2. บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
3. นาย มาโนช วงษ์เจริ ญสิ น
4. นาง ธิดาพร วงษ์เจริ ญสิ น
5. นาย วิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
6. น.ส. นุชนภา วงษ์เจริ ญสิ น
7. นาย ณัฏฐกิตติI วงษ์เจริ ญสิ น
8. นาย รัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น
9. นาง อุสา วงษ์เจริ ญสิ น
10. นาย ภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
11. นาย วุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น
12. นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
13. นาย ธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
14. นาย ธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
15. นาง สมสุข วงษ์เจริ ญสิ น
16. นาย สุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
17. น.ส. รัชนี วงษ์เจริ ญสิ น
18. นาย กิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
19. นาย วีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
20. นาย นพัชธวัช วงษ์เจริ ญสิ น
21. นาย มานิต วงษ์เจริ ญสิ น
22. นาง พเยาว์ วงษ์เจริ ญสิ น
23. นาย อิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
2. Mr. Chen Jui-Ying
3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
4. Mr. Chen Rui-Teng
5. Mr. Lai Chi-Hsiang
6. Mr. Kuo Shih-Lun
7. น.ส. วลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
8. นาย วิเชียร ศรี มุนินทร์นิมิต
9. นาย วรการ วิไลชนม์
10. นาย จุมพล ธรรมธนสกุล
1.

จํานวนหุน้

13,536,240
10,032,000
1,013,220
600,000
226,000
100,000
104,600
100,000
78,000
77,500
124,500
90,250
91,000
175,870
439,500
158,500
125,300
2,834,700
2,187,590
939,782
657,057
511,141
464,990
407,800
227,500
215,000
-4-

ร้อยละเมื#อเทียบกับ
ร้อยละเมื#อเทียบกับ
จํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้ สิ ทธิออกเสี ยงทังหมด
แล้วทังหมดของกิจการ
ของกิจการ
51.27
51.27
38.00
38.00
3.84
3.84
2.27
2.27
0.86
0.86
0.38
0.38
0.40
0.40
0.38
0.38
0.30
0.30
0.29
0.29
0.47
0.47
0.34
0.34
0.34
0.34
0.67
0.67
1.66
1.66
0.60
0.60
0.47
0.47
10.74
10.74
8.29
8.29
3.56
3.56
2.49
2.49
1.94
1.94
1.76
1.76
1.54
1.54
0.86
0.86
0.81
0.81

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

ชื#อ

จํานวนหุน้

ผูถ้ ือหุน้ อื#น
รวม

ร้อยละเมื#อเทียบกับ
ร้อยละเมื#อเทียบกับ
จํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้ สิ ทธิออกเสี ยงทังหมด
แล้วทังหมดของกิจการ
ของกิจการ
4,418,195
16.74
16.74
26,399,995
100.00
100.00

(2) โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ที#คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทําคําเสนอซือ
หากมีผแู ้ สดงเจตนาขายหุน้ ของกิจการเต็มจํานวนทังหมดในการทําคําเสนอซื อ ยกเว้นผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 8 รายที#ได้
แสดงความจํานงที#จะไม่ขายหุ ้นสามัญของกิ จการที# ตนเองถืออยู่ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นภายหลังการทําคําเสนอซื อ
หลักทรัพย์ (ก่อนการเพิ#มทุนเพื#อจัดสรรหุน้ เพิ#มทุนให้แก่บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี โปรดักส์ จํากัด หรื อ PSP) เป็ น
ดังนี
ชื#อ

1.
2.

จํานวนหุน้

กลุ่มของผูท้ าํ คําเสนอซือ
ผูถ้ ือหุน้ รายอื#น
รวม

ร้อยละเมื#อเทียบกับ
ร้อยละเมื#อเทียบกับ
จํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้ สิ ทธิออกเสี ยงทังหมด
แล้วทังหมดของกิจการ
ของกิจการ
25,786,935
97.68
97.68
613,060
2.32
2.32
26,399,995
100.00
100.00

ทังนี ที# ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครังที# 1/2560 ซึ# งประชุมเมื#อวันที# 10 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้
นําเสนอต่อที#ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ครังที# 1/2560 เพื#อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของ
บริ ษทั แพงโกลิ น เซฟตี โปรดักส์ จํากัด (“PSP”) ภายใต้กระบวนการโอนกิ จการทังหมด (Entire Business
Transfer) เพื# อปรั บโครงสร้ างของกลุ่ มกิ จ การโดยการรวมธุ รกิ จของ PSP เข้ากับ ธุ รกิ จของกิ จการภายใต้
กระบวนการรับโอนกิจการทังหมดของ PSP โดยกิจการจะชําระค่ารับโอนกิจการโดยการออกหุ ้นสามัญเพิ#มทุน
ของกิจการ จํานวน 15,489,942 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แทนการชําระด้วยเงินสด โดยกําหนดราคา
หุน้ สามัญเพิ#มทุนที#ราคาประมาณหุน้ ละ 34.28 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ นจํานวน 531,000,000 บาท ภายหลังจากที#
ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิ ให้กิ จการเพิ#ม ทุ นจดทะเบี ยน และกิ จการได้ด ําเนิ นการจดทะเบี ย นเพิ#มทุ นกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว PSP จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของกิจการในจํานวนร้อยละ 36.98 ของจํานวนหุ ้นที#
ออกและจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของกิ จการ และจะดําเนิ นการจดทะเบี ยนเลิกบริ ษทั เพื#อให้การรับโอนกิจการ
ทังหมดเป็ นไปตามเงื# อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ซึ# งภายหลังจากการดําเนิ นการแจกจ่าย
ทรัพย์สินภายใน PSP แล้ว จะส่ งผลให้หุ้นสามัญเพิ#มทุนจํานวนดังกล่าวจะถูกโอนไปยังผูถ้ ือหุ ้นของ PSP ซึ# ง
ได้แก่ ผูท้ าํ คําเสนอซื อ ส่ งผลให้ผูท้ ําคําเสนอซื อถื อหุ ้นในกิ จการเพิ#มขึ นเป็ นร้ อยละ 69.29 ของจํานวนหุ ้น ที#
จําหน่ายได้แล้วทังหมดของกิจการโดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามข้อ 3.2
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ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

1.3. รายชือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่ าสุ ดของกิจการ และคาดว่ าจะเป็ นหลังการทําคําเสนอซือ
ภายหลังการทําคําเสนอซื อเสร็ จสิ น ผูท้ าํ คําเสนอซื อไม่มีความประสงค์จะเปลี#ยนแปลงกรรมการของกิ จการใน
จํานวนที#มีนยั สําคัญ เว้นแต่การเปลี#ยนแปลงตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการที#จะได้มาซึ#งสิ นทรัพย์โดย
รับโอนธุรกิจทังหมดของ PSP ซึ#งบุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ นถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ดังนี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน
นายมาโนช วงษ์เจริ ญสิ น
นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นายไล่ จี เซียง
นายกัว ซือ ลุ๋น
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายรุ ธิร์ พนมยงค์

ภายหลังการรับโอนกิจการ
นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายเฉิ น ยุย่ เถิง
นายกัว ซือ ลุ๋น
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายรุ ธิร์ พนมยงค์

นายมงคล เหล่าวรพงศ์

นายมงคล เหล่าวรพงศ์

นายสุพพัต อ่อนแสงกุล

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

1.4. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
สรุ ปงบการเงินรวมของกิจการและบริ ษทั ย่อยของกิจการในระยะเวลา 3 ปี ที#ผ่านมา และสําหรับปี ปั จจุบนั จนถึง
ไตรมาสล่าสุดพร้อมทังคําอธิ บายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานในปี ที#ผ่านมาและสําหรับปี ปั จจุบนั
จนถึงไตรมาสล่าสุด
1.4.1.

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559

งบแสดงฐานะ
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื#น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย /1
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
77.42
10.00
94.12

6.08
0.78
7.39

69.17
118.92
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4.70
8.08

19.02
133.18

1.23
8.63

74.42
130.15

4.77
8.34

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

งบแสดงฐานะ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที
31 ธันวาคม 2556
ตรวจสอบ
ล้านบาท %
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน
สิ นค้าคงเหลือ
754.42 59.21
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื#น
0.13
0.01
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
936.09 73.47
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาว
65.65
5.15
อสังหาริ มทรัพย์เพื#อการลงทุน
119.06
9.34
ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์
128.14 10.06
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื#น
8.83
0.69
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16.39
1.29
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น
0.01
0.00
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
338.09 26.53
รวมสินทรัพย์
1,274.18 100.00
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
98.21
7.71
สันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื#น
146.09 11.47
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที#ถึง
1.66
0.13
กําหนดชําระภายในหนึ#งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
6.98
0.55
รวมหนีสินหมุนเวียน
252.95 19.85
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
1.00
0.08
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
26.46
2.08
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
27.46
2.16
รวมหนีสิน
280.41 22.01
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
264.00 20.72
ทุนที#ออกและชําระแล้ว
264.00 20.72

ณ วันที
31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบ
ล้านบาท %
967.65 65.76
0.12
0.01
1,155.86 78.55
38.29
2.60
124.59
8.47
124.26
8.44
8.79
0.60
19.63
1.33
0.07
0.01
315.63 21.45
1,471.50 100.00

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย /1
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบ
สอบทาน
ล้านบาท % ล้านบาท %
- 20.00
1.28
1,044.79 67.68 1,002.55 64.23
0.11
0.01
0.14
0.01
1,197.10 77.54 1,227.26 78.63
14.58
0.94
5.33
0.34
31.04
2.01 30.59
1.96
124.99
8.10 124.99
8.01
147.95
9.58 143.99
9.23
6.69
0.43
5.92
0.38
21.39
1.39 22.64
1.45
0.08
0.00
0.07
0.00
346.72 22.46 333.53 21.37
1,543.82 100.00 1,560.78 100.00

169.94

11.55

376.63

24.40

420.42

26.94

226.51
2.49

15.39
0.17

129.26
2.18

8.37
0.14

163.62
1.51

10.48
0.10

11.12
410.06
1.03
35.17
36.20
446.26

0.76
27.87
0.07
2.39
2.46
30.33

508.07
3.38
37.96
41.34
549.41

32.91
0.22
2.46
2.68
35.59

585.55
2.68
35.17
37.86
623.41

37.52
0.17
2.25
2.43
39.94

264.00
264.00

17.94
17.94

264.00
264.00

17.10
17.10

264.00
264.00

16.91
16.91
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งบแสดงฐานะ
หน่วย : ล้านบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย /1
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
198.00 15.54 198.00 13.46 198.00 12.83 198.00 12.69
28.94
502.83
993.77
1,274.18
37.64

2.27 28.94
39.46 534.30
77.99 1,025.24
100.00 1,471.50
38.83

1.97 28.94
36.31 503.47
69.67 994.41
100.00 1,543.82
37.67

1.87 28.94
32.61 446.44
64.41 937.38
100.00 1,560.78
35.51

1.85
28.60
60.06
100.00

หมายเหตุ 1. CPL ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวรอค์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 40.00 เมื#อวันที# 27 กรกฎาคม 2558

1.4.2. ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนสิ นสุ ดวันที
30 กันยายน 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี#ยน
รายได้อื#น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี#ยน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ระยะยาว
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสินสุ ด
วันที
31 ธันวาคม 2556
ตรวจสอบ
ล้านบาท %
1,836.08 99.42
4.97
0.27
5.74
0.31
1,846.79 100.00
1,622.24 87.84
130.74
7.08
3.67
0.20
4.24
-

สําหรับงวดสินสุ ด
วันที
31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบ
ล้านบาท %
2,289.37 99.09
15.98
0.69
5.07
0.22
2,310.43 100.00
2,055.35 88.96
126.66
5.48
9.37
0.41

0.23
-

7.29
-8-

0.32
-

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย /1
สําหรับงวดสินสุ ด สําหรับงวด 9 เดือน
วันที
สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบ
สอบทาน
ล้านบาท % ล้านบาท %
2,315.50 99.68 1,477.22 99.44
4.77
0.32
7.52
0.32
3.58
0.24
2,323.02 100.00 1,485.57 100.00
2,095.00 90.18 1,374.44 92.52
147.57
6.35 116.21
7.82
15.02
0.65
7.25
0.31
0.00
0.00
11.50
1.42

0.50
0.06

9.15
9.25

0.62
0.62

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท

บริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรสุ ทธิ
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์
กําไรสุ ทธิเบ็ดเสร็จ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย /1
สําหรับงวดสินสุ ด สําหรับงวดสินสุ ด สําหรับงวดสินสุ ด สําหรับงวด 9 เดือน
วันที
วันที
วันที
สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
20.00
1,780.88
65.90

1.08 22.80
96.43 2,221.47
3.57 88.96

0.99 10.10
96.15 2,287.86
3.85 35.17

-

-

(4.69)

(0.20)

-

65.90
2.50

3.57

84.27
3.37

3.65

35.17
1.33

0.43 (2.21)
98.49 1,506.84
1.51 (21.27)
-

(0.15)
101.43
(1.43)

3.84

0.26

1.51 (17.43)
(0.81)

(1.17)

หมายเหตุ 1. CPL ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวรอค์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 40.00 เมื#อวันที# 27 กรกฎาคม 2558

1.4.3.

คําอธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2559
รายได้
รายได้หลักของกิจการ คือ รายได้จากการขายหนังสําเร็ จรู ปซึ#งคิดเป็ นสัดส่วนที#มากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม
ของกิจการ โดยผลิตภัณฑ์ของกิจการสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนังท้อง หน่วยขายเป็ นขนาดพืนที#คือ
ตารางฟุต วัตถุดิบของสิ นค้าเริ# มจากหนังวัวหมักเกลือทังตัว เมื#อผ่านกระบวนการฟอกแล้วนํามาผ่าแยกออกเป็ น 2 ส่ วนก่อน
จะนําไปย้อมสี การผ่าแยกชันหนังจะได้หนังผิวอยูด่ า้ นบนซึ# งเป็ นส่ วนด้านนอกของตัววัว และหนังท้องอยูด่ า้ นล่างซึ# งเป็ น
ส่วนด้านในของตัววัว หนังผิวนันสามารถนําไปอัดลายผิว ย้อมสี ตกแต่งให้สวยงาม เพื#อนําไปเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
กระเป๋ า รองเท้า หรื อผลิตภัณฑ์อื#นๆต่อไป ทําให้หนังผิวเป็ นที#ตอ้ งการของตลาดมากกว่าหนังท้องและมีราคาขายที#สูงกว่า
ดังนัน สัดส่วนปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์จึงมีผลกับรายได้ของกิจการ โดยในปี 2556 กิจการมีสัดส่ วนปริ มาณการขายหนัง
ผิวต่อหนังท้องเท่ากับร้อยละ 76:24 ในปี ต่อมากิจการมุ่งเน้นการขายหนังผิวมากขึน ทําให้สัดส่ วนปริ มาณการขายหนังผิว
ต่อหนังท้องในปี 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 85:15 และ 86:14 ตามลําดับ ส่งผลให้รายได้จากการขายในปี 2557 เพิ#มขึน
จาก 1,836.08 ล้านบาทปี 2556 เป็ น 2,289.37 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราการเติ บโตเท่ ากับร้ อยละ 24.69 และเพิ#มขึ นเป็ น
2,315.50 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.14 ส่วนรายได้จากการขายในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559
นันเท่ากับ 1,477.22 ล้านบาท ทังนี ในปี 2558 กิจการ ขายหนังในปริ มาณที# ลดลงเกือบร้อยละ 7 เมื#อเที ยบกับปี 2557 แต่
รายได้ไม่ได้ลดลงตามไปด้วยซึ# งเป็ นผลมาจากการขอปรั บขึนราคาสิ นค้าในช่วงต้นปี 2558 เพื#อให้สอดคล้องกับราคา
วัตถุดิบ และการอ่อนค่าของเงินบาท ทําให้กิจการ ซึ# งส่ งออกสิ นค้าสําเร็ จรู ปไปต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถพยุง
รายได้เอาไว้ได้
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นอกจากรายได้จากการขายแล้วกิจการยังมีรายได้อื#นได้แก่ ดอกเบี ยจากเงิ นลงทุนหุ ้นกู้ เงิ นชดเชยค่าภาษีอากร
มาตรา 19ทวิ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ กิจการนําเข้าวัตถุดิบและส่งออกสิ นค้าสําเร็ จรู ป
โดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื#อนไขระบบเครดิต ดังนันไม่วา่ จะเป็ นการนําเข้าวัตถุดิบหรื อส่ งออกสิ นค้าสําเร็ จรู ป
จะทําให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชําระหนี เกิ ดผลต่างของอัตราแลกเปลี#ยนที#เปลี#ยนแปลงทุกวัน ดังนันกิ จการจึงต้อง
รับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการชําระหนีอย่างหลีกเลี#ยงไม่ได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของกิจการประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ต้นทุนวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์ และต้นทุนอื#น เช่น
ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื# อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื# องจักรที#ใช้ในการผลิต เป็ นต้น โดยคิดเป็ นสัดส่ วน
ของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลําดับ โดยต้นทุนขายของกิจการในปี 2557 เพิ#มขึนจาก 1,622.24 ล้าน
บาทปี 2556 เป็ น 2,055.35 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 26.70 เนื# องจากราคาสั#งซื อวัตถุดิบหนังเค็มเฉลี#ย
ซึ# งอ้างอิ งราคาตลาดโลกปรั บตัวสู งขึ นอย่างมากต่อเนื# องจากปี 2555 ประกอบกับเงิ นบาทอ่อนค่าลงและค่าตอบแทน
พนักงานโรงงานสู งขึน ในปี 2558 ต้นทุนขายเพิ#มขึนเป็ น 2,095.00 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.93
ถึงแม้วา่ ปริ มาณการขายหนังจะลดลงจากปี ก่อนเกือบร้อยละ 7 และราคาสัง# ซือวัตถุดิบหนังเค็มเฉลี#ยจะลดลงมาอยูใ่ นระดับ
ปกติในปี 2558 และเพิ#มขึนเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 แล้วก็ตาม เนื# องจากกิจการมีนโยบายเก็บสํารองวัตถุดิบไว้
บางส่วนเพื#อไม่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและเพื#อใช้ในการผลิตในปี ถัดไป เมื#อถัวเฉลี#ยมูลค่าวัตถุดิบต้นงวดซึ# งมีตน้ ทุนที#
สู งกับมูลค่าการสั#งซื อภายในปี 2558 ซึ# งมีตน้ ทุนตํ#ากว่า ทําให้ตน้ ทุนขายเฉลี#ยในปี 2558 ยังไม่ปรับตัวลดลง หากแต่จะ
ปรับตัวลงในปี 2559 แทนโดยต้นทุนขายในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 เท่ากับ 1,374.44 ล้านบาท
กําไรขันต้น
จากเหตุผลที#กล่าวมาข้างต้น ทําให้อตั รากําไรขันต้นต่อรายได้จากการขายของกิจการลดลงจากร้อยละ 11.65 ในปี
2556 เป็ นร้อยละ 10.22, 9.52 และ 6.96 ในปี 2557 2558 และช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 ตามลําดับ ทังนี ตังแต่ไตรมาสที# 4 ปี
2558 จนถึงไตรมาสที# 3 ปี 2559 กิจการมีการขายหนังที#ผ่านการฟอกแล้ว (wet blue) ซึ# งเป็ นสิ นค้าคงคลังที#ถูกเก็บสะสม
นานหลายปี แบบลดราคาในปริ มาณมาก (deep discount) ทําให้กาํ ไรขันต้นในปี 2558 และช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 ลดลง
จากระดับปกติ หากหักรายได้และต้นทุนของสิ นค้าลดราคาในปริ มาณมากนีออกไป กําไรขันต้นในปี 2558 และช่วง 9 เดือน
แรก ปี 2559 จะเท่ากับร้อยละ 9.81 และ 10.36 ตามลําดับ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของกิจการ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่งสิ นค้าซึ# งกิจการได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่คา้
เพื#อขจัดปั ญหาค่าใช้จ่ายซําซ้อน ตลอดจนบริ หารจัดการจํานวนเที#ยวการขนส่ ง โดยกิจการมีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่ ง
สิ นค้าให้ลูกค้าและหลีกเลี#ยงการส่ งสิ นค้าแบบเร่ งด่วนทางเครื# องบิ นเท่าที# จะทําได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง 2) ค่านายหน้า 3)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื#อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื#อนํามาปรับใช้และ
เพิ#มประสิ ทธิภาพการทํางานแม่นยําและรวดเร็ วยิง# ขึน 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริ หารและค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับบุคคลากร
และค่าใช้จ่ายอื#นๆ เช่น ค่าเสื# อมราคาและตัดจําหน่าย ค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซม เป็ นต้น ทังนี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.08, 5.48, 6.35 และ 7.82 ของรายได้รวม โดยเท่ากับ 130.74 ล้านบาท, 126.66 ล้านบาท, 147.57
ล้านบาท และ 116.21 ล้านบาทในปี 2556, 2557, 2558 และช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 ตามลําดับ
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ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

กิจการมีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในประเทศจีน คือ บริ ษทั ซี พีแอล อินเตอร์ เนชัน# แนล จํากัด ซึ# งกิจการมี
มูลค่าเงินลงทุนทังสิ น 51.48 ล้านบาท โดยกิจการถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 15 กิจการดังกล่าวประสบปั ญหาด้านการบริ หาร
จัดการและกฏหมายท้องถิ#น ทําให้ไม่สามารถดําเนิ นกิจการได้ ปั จจุบนั มีผูท้ ี#สนใจจะซื อกิจการแต่ได้ชะลอการซื อออกไป
เนื#องจากสภาพเศรษฐกิจที#ไม่เอืออํานวย ทังนีเนื#องจากเป็ นการลงทุนในต่างประเทศในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่าการตัง
สํารองเผื#อการด้อยค่าจึงแปรผันตามอัตราแลกเปลี#ยนในแต่ละปี
ในปี 2558 กิจการได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที# เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตังบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค
จํากัด ซึ#งจะประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยกิจการถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 40 เนื# องจากกิจการ
ได้เล็งเห็ นช่องทางการทําธุ รกิ จเกี# ยวกับการซื อขายหนังและเป็ นการลดข้อจํากัดในเรื# องของเกรดหนังที# จะนํามาใช้ใน
กระบวนการผลิ ต โดยบริ ษทั ร่ วมนี อยู่ในระหว่างการติดตังระบบเครื# องจักรโดยคาดว่าจะเดิ นหน้าการผลิตได้เต็มกําลัง
ภายในปลายปี 2559 โดยในปี 2558 และช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 กิจการมีส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วมเท่ากับ 1.42 ล้าน
บาท และ 9.25 ล้านบาท ตามลําดับ
ต้นทุนทางการเงิ นของกิ จการ ได้แก่ ดอกเบี ยจากการทําทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ# งเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสันมี
เงื#อนไขระยะเวลาการชําระหนี จากสถาบันการเงินเกิดจากการซื อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ ค่าธรรมเนี ยมธนาคารใน
การขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนี ยมโอนเงิ นระหว่างธนาคาร กิ จการมี ตน้ ทุนทางการเงิ นที# เพิ#มขึ นจากมูลค่าการสั#งซื อ
วัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศที#เพิ#มขึน โดยในปี 2556, 2557, 2558 และช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ
4.24 ล้านบาท, 7.29 ล้านบาท, 11.50 ล้านบาท และ 9.15 ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) และ กําไรสุทธิ
กิจการมีกาํ ไรสุทธิในปี 2556, 2557, 2558 และช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559 เท่ากับ 65.90 ล้านบาท, 88.96 ล้านบาท,
35.17 ล้านบาท และ -21.27 ล้านบาท (ขาดทุน) ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.57,
3.65, 1.51 และ -1.43 (ขาดทุน) ตามลําดับ โดยหากคํานวณกําไรที#เกิดขึนจากการดําเนิ นงานหลักของกิจการ ซึ# งคือรายได้
จากการขายหักด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร โดยไม่นบั รวมรายได้และต้นทุนของสิ นค้าลดราคาใน
ปริ มาณมาก จะทําให้อตั รากําไรจากการดําเนิ นงานต่อรายได้จากการขายของกิจการ เท่ากับร้อยละ 4.52, 4.70, 3.22 และ
1.83 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556, 2557, 2558 และวันที 30 กันยายน 2559
สิ นทรัพย์รวมของกิ จการ ณ สิ นปี 2556, 2557, 2558 และสิ นไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 1,274.18 ล้านบาท,
1,471.50 ล้านบาท, 1,543.82 ล้านบาท และ 1,560.78 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นการเพิ#มขึนจากสิ นค้าคงเหลือเป็ นหลัก
โดยสิ นค้าคงเหลือคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 59.21, 65.76, 67.68 และ 64.23 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ# งสิ นค้าคงเหลือที#
เพิ#มขึนเกิดจากกิจการนําเข้าวัตถุดิบเพื#อการผลิตและสํารองไว้ส่วนหนึ#งโดยมูลค่าการสัง# ซือวัตถุดิบในปี ที#ผ่านมาเพิ#มสู งขึน
จากปี 2556 ค่อนข้างมากจากทังปริ มาณที# เพิ#มขึนและค่าเงิ นบาทอ่อนตัวลง เมื#อพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิ น กิจการมี
อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงอย่างต่อเนื#องจาก 3.70 เท่า ณ สิ นปี 2556 เป็ น 2.10 เท่า ณ สิ นไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงแม้วา่ สภาพ
คล่องกระแสเงินสดของกิจการจะลดลง แต่ธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสิ นค้าที#สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าได้
ทําให้มีเงิ นหมุนเวียนในกิจการไม่เกิ ดปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามกิ จการได้มีแผนสํารองโดยได้ทาํ
สัญญาขอวงเงินสิ นเชื#อจากสถาบันการเงินหลายแห่ งในรู ปวงเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันตลอด 2-3 ปี ที#ผ่านมา
เพื#อรองรับสภาพคล่องหากมีความจําต้องใช้จ่ายในขณะที#มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะหนึ#ง
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หนีสิ นรวมของบริ ษทั ณ สิ นปี 2556, 2557, 2558 และสิ นไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 280.41 ล้านบาท, 446.26 ล้าน
บาท, 549.41 ล้านบาท และ 623.41 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี สิ นส่ วนใหญ่ของกิ จการ คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust
receipt) ซึ# งเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสันมี เงื# อนไขระยะเวลาการชําระหนี จากสถาบันการเงิ นเกิ ดจากการซื อวัตถุดิบนําเข้าจาก
ต่างประเทศเงิน ตามปกติเมื#อกิจการได้รับชําระหนีจากลูกหนีแล้ว ก็จะทําการเลือกชําระเจ้าหนี ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบ
กําหนดเพื#อลดภาระดอกเบีย ทังนี อัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของกิจการเพิ#มขึนจาก 0.28 เท่า ณ สิ นปี 2556 เป็ น
0.67 เท่า ณ สิ นไตรมาส 3 ปี 2559 การที#อตั ราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ#มขึนนี เป็ นการเพิ#มขึนจากการดําเนิ นงาน
ตามปกติซ# ึงเกิดจากการซือวัตถุดิบเป็ นหลัก
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตรากําไรขันต้นต่อรายได้จากการขาย
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

2556
11.65%
3.57%
5.17%
6.63%
3.70
0.28

2557
10.22%
3.85%
6.05%
8.68%
2.82
0.44

2558
9.52%
1.51%
2.28%
3.54%
2.36
0.55

9 เดือนแรก ปี 2559
6.96%
-1.43%
N/A
N/A
2.10
0.67

2. ความเห็นเกียวกับความถูกต้ องของข้ อมูลของกิจการทีปรากฎในคําเสนอซือ
คณะกรรมการของกิ จการมีความเห็ นว่า ข้อมูลต่างๆ เกี# ยวกับกิ จการตามที# ปรากฏในคําเสนอซื อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที# 11 มกราคม 2560 มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3. ความสัมพันธ์ หรือข้ อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทาํ คําเสนอซือ ทังในฐานะส่ วนตัว ในฐานะ
กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทาํ คําเสนอซือ ซึงรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของกิจการในนิตบิ ุคคล
ผู้ทาํ คําเสนอซือ และการมีสัญญาหรือข้ อตกลงทีมี หรือจะมีระหว่ างกันในด้ านต่ างๆ
3.1 ความสัมพันธ์ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทาํ คําเสนอซือ
กรรมการของกิจการ 4 ท่าน ได้แก่ นายมาโนช วงษ์เจริ ญสิ น, นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น, นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
และ นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น เป็ นผูท้ าํ คําเสนอซือ และ/หรื อ เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ กรรมการในนิติบุคคลผูท้ าํ คําเสนอซือ
ดังนี
บุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ น
100.00%

100.00%

บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด
75.00%

25.00%

บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี โปรดักส์ จํากัด

38.00%

บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด
13.27%

บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
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63.89%
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด

36.11%

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้นของกิจการ ณ วันที# 30 พฤศจิกายน 2559
2/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น PSP ณ วันที# 30 เมษายน 2559
3/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด ณ วันที# 30 เมษายน 2559
4/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด ณ วันที# 28 เมษายน 2559
5/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด ณ วันที# 30 เมษายน 2559
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ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

กิจการ1/

บุคคลทีเกียวโยงกัน

บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนัง
เจริ ญสิ น จํากัด
นายมาโนช วงษ์เจริ ญสิ น

นาย วิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น

น.ส. นุชนภา วงษ์เจริ ญสิ น

นาย ณัฎฐกิตติI วงษ์เจริ ญสิ น
นาย รัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น

นาง อุสา วงษ์เจริ ญสิ น
นาย ภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
38.00
-

ความสัมพันธ์

3.84 - กรรมการและกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
- ประธานกรรมการ
2.27 - เป็ นบุคคลที#จะได้รับ
การเสนอชื# อให้เป็ น
กรรมการของบริ ษทั ฯ
-

-

0.86
- - กรรมการ

PSP2/
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
25.00
-

บริษทั เจริญสิ น โฮลดิง จํากัด3/

ความสัมพันธ์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
n/a -

ความสัมพันธ์

บริษทั เจริญสิ น แอสเสท จํากัด4/
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
63.89

ความสัมพันธ์

- - กรรมการ

14.38 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม
0.88

3.50
-

12.50 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นาม
2.50

10.00 - กรรมการ
5.00

12.19 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ี

5.00
3.75 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
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6.87 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม
2.15 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนาม
6.87

2.15

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนัง
เจริญสิ น จํากัด5/
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
n/a
- กรรมการ

12.50 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนาม
5.00

7.5
5.00 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนาม
5.00 - กรรมการ
3.75

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

กิจการ1/

บุคคลทีเกียวโยงกัน
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

PSP2/
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษทั เจริญสิ น โฮลดิง จํากัด3/

ความสัมพันธ์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

อํานาจลงนาม
- กรรมการผูจ้ ดั การ
นาย วุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
นาย ธี รวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น

นาย ธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น

นาง สมสุ ข วงษ์เจริ ญสิ น
นาย สุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น

ความสัมพันธ์

บริษทั เจริญสิ น แอสเสท จํากัด4/
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

นาม

0.38
0.40
0.38 - ผอ. ฝ่ ายผลิต
- ผจก. ฝ่ ายวางแผนและ
ผลิต, ฝ่ ายจัดซื อเคมี
0.30 - ที#ปรึ กษา

2.19
2.19
2.19

3.75 - กรรมการ
3.75
3.75

-

-

6.87

0.29
0.47 - กรรมการและกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผอ. ฝ่ ายบุคคล และ
ธุรการ / ฝ่ ายส่ งเสริ ม
การลงทุน
- ผจก. ฝ่ ายจัดซื อทัว# ไป,
ฝ่ ายซ่อมสร้าง และ ฝ่ าย
บุคคล

12.45

7.00

2.15
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ความสัมพันธ์

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนัง
เจริญสิ น จํากัด5/
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

-

3.75
3.75
3.75

2.50 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนาม
5.00 - กรรมการ

ความเห็นของกิจการเกี#ยวกับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซี .พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (แบบ 250-2)

กิจการ1/

บุคคลทีเกียวโยงกัน

น.ส. รัชนี วงษ์เจริ ญสิ น
นาย กิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น

นาย วีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นาย นพัชธวัช วงษ์เจริ ญสิ น
นาย มานิ ต วงษ์เจริ ญสิ น

นาง พเยาว์ วงษ์เจริ ญสิ น
นาย อิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
รวม

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
0.34
0.34 - กรรมการ
- ผอ. ฝ่ ายขาย –
การตลาด
- ผจก. ฝ่ ายจัดซื อหนัง
เค็ม
0.67
1.66

0.60
0.47
51.27

PSP2/

บริษทั เจริญสิ น โฮลดิง จํากัด3/

บริษทั เจริญสิ น แอสเสท จํากัด4/

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0.70
2.00
2.45 - กรรมการและ
7.00 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
ลงนาม
นาม

2.45
0.70
0.00002 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม
3.50
15.25
100.00

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้นของกิจการ ณ วันที# 30 พฤศจิกายน 2559
2/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น PSP ณ วันที# 30 เมษายน 2559
3/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด ณ วันที# 30 เมษายน 2559
4/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด ณ วันที# 28 เมษายน 2559
5/ ข้อมูลบัญชี รายชื# อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด ณ วันที# 30 เมษายน 2559
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7.00 - กรรมการ
2.00
- - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นาม
12.00
13.00 - กรรมการ
100.00

ความสัมพันธ์

6.87 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม
2.15
100.00

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนัง
เจริญสิ น จํากัด5/
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
3.75
5.00

5.00
3.75
12.50 - กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม
7.50
5.00 - กรรมการ
100.00

แบบ 250-2

3.2 สัญญาหรือข้ อตกลงระหว่ างกิจการและผู้ทาํ คําเสนอซือ
ที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที# 1/2560 เมื#อวันที# 10 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที#ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื#อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของ PSP (Entire Business Transfer) ซึ# งกลุ่มผูท้ าํ คําเสนอซื อถือหุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 รวมทังการเข้าลงนามในสัญญาที#เกี#ยวข้อง เพื#อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั โดยภายหลังจากการเข้า
ทํารายการดังกล่าว จะส่งผลให้ผทู ้ าํ คําเสนอซือมีการได้มาซึ#งหุน้ สามัญเพิ#มทุนของบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของ PSP จากการ
ที# CPL จะทําการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ PSP เพื#อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิ จการของ PSP จํานวน
15,489,942 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 10.00 บาท ที#ราคาประมาณ 34.28 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายชือผู้ถือหุ้น

บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
นายมาโนช วงษ์เจริ ญสิ น
นางธิดาพร วงษ์เจริ ญสิ น
นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
น.ส.นุชนภา วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฏฐกิตติI วงษ์เจริ ญสิ น
นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นางอุสา วงษ์เจริ ญสิ น
นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายวุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นางสมสุข วงษ์เจริ ญสิ น
นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
น.ส.รัชนี วงษ์เจริ ญสิ น
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นายนพัชธวัช วงษ์เจริ ญสิ น
นายมานิต วงษ์เจริ ญสิ น
นางพเยาว์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายอิสระ วงษ์เจริ ญสิ น

ก่ อนรับโอนกิจการทังหมด จํานวนหุ้นเพิมทุนที
ณ วันที 30 พฤศจิกายน จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้น PSP
2559
ตามสัดส่ วน 1/
จํานวนหุ้น ร้ อยละ จํานวนหุ้น ร้ อยละ
10,032,000
38.00
3,872,486
25.00
1,013,220
3.84
600,000
2.27
2,226,679
14.38
135,537
0.88
542,148
3.50
226,000
0.86
1,887,837
12.19
100,000
0.38
338,842
2.19
104,600
0.40
338,842
2.19
100,000
0.38
338,842
2.19
78,000
0.30
77,500
0.29
124,500
0.47
1,928,496
12.45
90,250
0.34
108,430
0.70
91,000
0.34
379,505
2.45
175,870
0.67
379,504
2.45
108,430
0.70
439,500
1.66
3
0.00
158,500
0.60
542,146
3.50
125,300
0.47
2,362,215
15.25
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หลังการรับโอนกิจการ
ทังหมด 2/ 3/
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
13,904,486
33.19
1,013,220
2.42
2,826,679
6.75
135,537
0.32
542,148
1.29
226,000
0.54
1,887,837
4.51
438,842
1.05
443,442
1.06
438,842
1.05
78,000
0.19
77,500
0.19
2,052,996
4.90
198,680
0.47
470,505
1.12
555,374
1.33
108,430
0.26
439,503
1.05
700,646
1.67
2,487,515
5.94

แบบ 250-2

ลําดับ

รายชือผู้ถือหุ้น

ก่ อนรับโอนกิจการทังหมด จํานวนหุ้นเพิมทุนที
ณ วันที 30 พฤศจิกายน จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้น PSP
2559
ตามสัดส่ วน 1/
จํานวนหุ้น ร้ อยละ จํานวนหุ้น ร้ อยละ
รวม 13,536,240
51.27
15,489,942 100.00

หลังการรับโอนกิจการ
ทังหมด 2/ 3/
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
29,026,182
69.29

หมายเหตุ :
จํานวนหุน้ เพิ#มทุน 15,489,942 หุ ้น จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ PSP ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการ
2/
สัดส่ วนการถือหุน้ ภายหลังรับโอนกิจการ อ้างอิงข้อมูลการถือหุน้ ของ PSP ณ วันที# 30 เมษายน 2559
3/
ผูถ้ ือหุน้ ของ PSP แต่ละรายเป็ นบุคคลในกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น ซึ# งรวมถึงบริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิง จํากัด บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท
จํากัด และบุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ นซึ# งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน PSP และ/หรื อ กิจการนัน ปั จจุบนั ข้อมูล ณ วันที# 30 พฤศจิกายน
2559 บุคคลในกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ นถือหุ ้นสามัญของกิจการในสัดส่ วนร้อยละ 51.27 และจะได้รับหุ ้นสามัญเพิ#มทุนของกิจการ
จากกระบวนการชําระบัญชี หลังจากเลิกกิ จการและดําเนิ นการแจกจ่ายทรั พย์สินของ PSP (ซึ# งรวมถึงหุ ้นสามัญเพิ#มทุนของ
กิจการ จํานวน 15,489,942 หุน้ ) ในจํานวนร้อยละประมาณ 36.98 ของจํานวนหุน้ ที#จาํ หน่ายได้แล้วทังหมดของกิจการ ภายหลัง
การเพิ#มทุนจดทะเบียนในครังนี ซึ#งจะส่ งผลให้บุคคลกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ นถือหุ ้นกิจการ เพิ#มขึนเป็ นร้อยละ 69.29 ของจํานวนหุ ้น
ที#จาํ หน่ายได้แล้วทังหมดของกิจการ

1/

ทังนี เนื# องจากบุคคลในกลุ่มของผูท้ าํ คําเสนอซื อได้มาซึ# งหุ ้นสามัญของกิ จการข้ามจุดร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออก
เสี ยงทังหมดของบริ ษทั ในปี 2556 จึงทําให้บุคคลในกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ นมีหน้าที# ตอ้ งทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั
กิจการ (ซึ# งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที#ออกใหม่ให้กบั PSP จํานวน 15,489,942 หุ ้น เพื#อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ
ของ PSP) ซึ#งภายหลังจากการรับโอนกิจการทังหมดของ PSP และการออกหุน้ สามัญเพิ#มทุนของกิจการให้กบั PSP เพื#อเป็ น
ค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครังนี บุคคลในกลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น (บุคคลแต่ละรายหรื อรวมกัน) จะไม่มีหน้าที#ตอ้ งทํา
คําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการอีกครังแต่อย่างใด
ในการนี บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ทําหน้าที#เป็ นที#ปรึ กษากฎหมายเกี#ยวกับการทําสัญญาและ
การโอนกิจการทังหมดระหว่างกิจการและ PSP โดยมีรายละเอียดและเงื#อนไขที#สาํ คัญของสัญญาโอนกิจการทังหมด ดังนี
(1) กิจการจะรับโอนกิจการทังหมดของ PSP ซึ# งรวมถึงสิ นทรัพย์และหนี สิ นทังหมดของ PSP รวมถึง สิ ทธิ หน้าที# ภาระ
ผูกพัน และความรับผิดตามสัญญาต่าง ๆ ที# PSP มีกบั คู่สัญญาต่างๆ (“การรับโอนกิจการทังหมด”) และ PSP จะเลิก
บริ ษทั ภายหลังการโอนกิจการ เพื#อให้การรับโอนกิจการทังหมดเป็ นไปตามเงื#อนไขของประมวลรัษฎากร ซึ# งการรับ
โอนกิจการคิดเป็ นมูลค่าทังสิ น 531,000,000 บาท
(2) กิ จการจะออกหุ ้นสามัญของกิ จการให้แก่ PSP จํานวน 15,489,942 หุ ้น มูลค่าที# ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ที# ราคา
ประมาณ 34.28 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิ น 531,000,000 บาท เพื#อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมด
ของ PSP แทนการชําระด้วยเงินสด
(3) การรับโอนกิจการภายใต้สญ
ั ญาโอนกิจการทังหมด อยูภ่ ายใต้เงื#อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี
(ก) การรั บ โอนกิ จการ การเพิ#มทุ นจดทะเบี ยนและ การออกและเสนอขายหุ ้น เพิ# มทุ น ให้แก่ บุค คลในวงจํากัด
ตลอดจนการดําเนินการต่าง ๆ ที#เกี#ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี# ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นที#เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ผูถ้ ือหุน้ ที#มีส่วนได้เสี ย และจะต้องรับการอนุมตั ิให้โอนกิจการทังหมด รวมทังการเลิกบริ ษทั จากที#ประชุม
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แบบ 250-2

วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ PSP เพื#อให้การรับโอนกิจการทังหมดเป็ นไปตามเงื#อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวล
รัษฎากร
(ข) การเสนอขายหุน้ เพิ#มทุนที#ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดต้องได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์
(ค) ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี#ยนแปลงด้านกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ที#เกี#ยวข้องอันอาจส่งผลให้การรับโอนกิจการ
ทังหมดไม่สามารถดําเนินการได้โดยชอบตามกฎหมาย หรื อไม่มีการเปลี#ยนแปลงด้านกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์
ที#เกี#ยวข้องกับเรื# องการโอนกิจการทังหมด ซึ#งมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างมีนยั สําคัญต่อผู ้
โอนและผูถ้ ือหุน้ ของผูโ้ อน
โดยภายหลังจากที# ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที# 1/2560 และหน่ วยงานที# เกี# ยวข้องอนุ มตั ิให้บริ ษทั เพิ#มทุนจด
ทะเบียน และบริ ษทั จะดําเนิ นการจดทะเบียนเพิ#มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ PSP จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในจํานวน
ร้อยละ 36.98 ของจํานวนหุ ้นที#ออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ และจะดําเนิ นการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั ผูถ้ ือ
หุน้ ของ PSP (ซึ# งเป็ นผูท้ าํ คําเสนอซื อบางส่ วน) จะได้รับคืนทรัพย์สินจากการชําระบัญชีของ PSP ซึ# งรวมถึงหุ ้นสามัญเพิ#ม
ทุนของกิ จการจํานวน 15,489,942 หุ ้น ซึ# งคิดเป็ นร้ อยละประมาณ 36.98 ของหุ ้นที# จาํ หน่ ายได้แล้วและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ทังหมดของกิจการภายหลังการเพิ#มทุนจดทะเบียน ซึ#งจะส่งผลให้กลุ่มวงษ์เจริ ญสิ นถือหุน้ บริ ษทั เพิ#มขึนเป็ นร้อยละ 69.29
3.3 รายละเอียดของรายการระหว่ างกันระหว่ างผู้ทาํ คําเสนอซือ และกิจการ บริษัทร่ วม และ/หรือบริษัททีเกียวข้ อง
กับกิจการ
ในช่วงปี ที#ผา่ นมาสิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และช่วงระยะเวลา 9 เดือนสิ นสุ ด ณ วันที# 30 กันยายน 2559 ผูท้ าํ
คําเสนอซือ และกิจการ บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ บริ ษทั ที#เกี#ยวข้องกับกิจการมีการทํารายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าว
เป็ นรายการทางการค้าที#เป็ นธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื#อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการกับ
บริ ษทั เหล่านัน และ/หรื อเป็ นราคาตลาดซึ# งสามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเที ยบได้กบั ราคาที# เกิ ดขึนกับบุคคลภายนอก โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผูถ้ ือหุน้ เสมือนหนึ#งเป็ นการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอกตามเงื#อนไขทางการ
ค้าทัว# ไป (Arm’s Length Basis) สามารถสรุ ปได้ดงั นี
บุคคลทีเกียวโยง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด
บริ ษทั ร่ วมของกิจการ จัดตังเมื#อ
เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด วันที# 27 กรกฎาคม 2558 ซึ#งกิจการ
ถือหุน้ ร้อยละ 40.00 และมีบุคคล
ในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ นเป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

รายได้ค่าเช่า
รายได้จากการให้บริ การ
ลูกหนีอื#น
เงินกูย้ มื ระยะสัน ในรู ปของ
สัญญาเงินกูย้ มื กําหนดให้ผกู้ ตู้ อ้ ง
ทยอยจ่ายชําระคืนหลังจาก
ดําเนินงานเต็มรู ป โดยมีอตั รา
ดอกเบียร้อยละ 9.00 ต่อปี
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มูลค่ ารายการ มูลค่ ารายการ
ปี 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
0.29
0.86
0.25
2.17
0.08
0.23
-

20.00

แบบ 250-2

บุคคลทีเกียวโยง

ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

คําประกันวงเงินสิ นเชื#อของ
บริ ษทั ร่ วมกับสถาบันการเงิน ซึ#ง
เป็ นไปตามสัดส่ วนการลงทุนของ
CPL ในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ดอกเบียรับ
ดอกเบียค้างรับ

บริ ษทั อีเกิล เคมีคอล
อินดัสตรี จํากัด

ซือวัตถุดิบเพื#อใช้ในการผลิต
รายได้จากการขายวัตถุดิบ
(เคมีภณ
ั ฑ์)

ผูท้ าํ คําเสนอซือ และ บุคคลที#มี
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผู้
ถือหุน้ รวมร้อยละ 30.00 และ/หรื อ ซือเคมีภณ
ั ฑ์เพื#อใช้ในการผลิต
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
เจ้าหนีการค้า
บริ ษทั มิมิ อินดัสเตรี ยล ผูท้ าํ คําเสนอซือ และ บุคคลที#มี
รายได้การขายสิ นค้าเหลือใช้จาก
จํากัด
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (Acting in การผลิต (เศษกาว)
Concert) ของผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผู้
ถือหุน้ รวมร้อยละ 100.00 และ/
หรื อ กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั แมนวูด
ผูท้ าํ คําเสนอซือ และ บุคคลที#มี
รายได้จากการขายสิ นค้า
อินเตอร์เทรด จํากัด
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (Acting in ลูกหนีการค้า
Concert) ของผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผู้
ถือหุน้ รวมร้อยละ 85.50 และ/หรื อ
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี ผูท้ าํ คําเสนอซือ และบุคคลที#มี
ซือวัตถุดิบเพื#อใช้ในการผลิต
อินดัสเตรี ยล จํากัด
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (Acting in (กาวและสี นา)ํ
Concert) ของผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผู้ เจ้าหนีการค้า
ถือหุน้ รวมร้อยละ 35.00 และ/หรื อ
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ผูท้ าํ คําเสนอซือ และ บุคคลที#มี
รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั รองเท้าเซฟตี
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (Acting in รายได้จากการขายวัตถุดิบ
จํากัด
(ได้ควบรวมกิจการกับ Concert) ของผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผู้ (เคมีภณ
ั ฑ์)
บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี ถือหุน้ รวมร้อยละ 100.00 และ/
ลูกหนีการค้า
หรื อ กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
โปรดักส์ จํากัด เมื#อ
วันที# 28 ธันวาคม 2558
เป็ นบริ ษทั แพงโกลิน
เซฟตี โปรดักส์)

- 20 -

มูลค่ ารายการ มูลค่ ารายการ
ปี 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
49.80

-

1.22
0.15

0.79

14.37
0.27

101.02
31.95
0.15

69.03
26.57
-

6.14
-

1.70
0.54

-

0.0024

0.10

0.0026

40.59
0.03

-

2.33

-

แบบ 250-2

บุคคลทีเกียวโยง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี ผูท้ าํ คําเสนอซือ และ บุคคลที#มี
โปรดักส์ จํากัด
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผู้
ถือหุน้ รวมร้อยละ 100.00 และ/
หรื อ กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การโปรแกรม
สําเร็ จรู ป
ลูกหนีการค้า
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ซือวัสดุสินเปลือง (อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย)
เจ้าหนีการค้า

มูลค่ ารายการ มูลค่ ารายการ
ปี 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
14.22
0.39
-

6.37
0.35

-

0.05

-

0.02

ที#มา: แบบ 247-4

4.
ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่ อผู้ถอื หลักทรัพย์
4.1 เหตุผลทีสมควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีสมควรปฏิเสธคําเสนอซือ
บริ ษทั ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที# 2 /2560 เมื#อวันที# 17 มกราคม 2560 ในการนี คณะกรรมการซึ# ง
ไม่รวมกรรมการที#มีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาคําเสนอซื อและความเห็นของที# ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี# นวกับคําเสนอซื อ
หลักทรัพย์ซ# ึ งทําการศึ กษาความเหมาะสมของราคาเสนอซื อ โดยพิจารณาจากหลายปั จจัยและใช้วิธีการในการประเมิ น
มูลค่ ากิ จ การที# เป็ นที# ย อมรั บกัน หลายวิธี แล้ว และเห็ นด้ว ยกับ ความเห็ นของที# ป รึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระเกี# ยวกับความ
เหมาะสมของราคาเสนอซือ ดังต่อไปนี
โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมของ CPL หากไม่มีการรับโอนกิจการทังหมดจาก PSP ซึ# งจากการประเมินของที#ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระตามวิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดเท่ากับ 30.90 – 33.48 บาทต่อหุ ้น และตามวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow – DCF) ในกรณี ฐาน (Base Case) เท่ากับ 33.84 บาทต่อหุ ้น ซึ# งตํ#ากว่า
ราคาเสนอซื อที# หุ้น ละ 34.28 บาทต่ อหุ ้น ราคาเสนอซื อของผูท้ าํ คําเสนอซื อที# 34.28 บาทต่อหุ ้นเป็ นราคาที#
เหมาะสม
ดังนันในกรณี ที#ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที# 1/2560 ที# จะมีขึนในวันที# 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติไม่อนุ มตั ิให้
บริ ษทั เข้าทํารายการรับโอนกิจการทังหมดจาก PSP นัน มูลค่ายุติธรรมของ CPL จากการประเมินของที#ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเท่ากับ 30.90 – 33.48 บาท ในการนีผูถ้ ือหุน้ ควรตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนี
โดยอ้างอิงราคาประเมินกิจการของ CPL และ PSP ตามวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash
Flow Approach) และการประเมินมูลค่า CPL หลังรับโอนกิจการทังหมดจาก PSP โดยวิธีรวมส่ วนของกิจการ
(Sum of the part) ที#ราคา 36.87 บาทต่อหุน้ ซึ#งสู งกว่าราคาเสนอซื อที#หุ้นละ 34.28 บาทต่อหุ ้น ราคาเสนอซื อของ
ผูท้ าํ คําเสนอซือที# 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที#ไม่เหมาะสม เมื#อเปรี ยบเทียบกับราคาหลังรับโอนกิจการดังกล่าว
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ดังนันในกรณี ที#ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที# 1/2560 ที#จะมีขึนในวันที# 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
เข้าทํารายการรับโอนกิจการทังหมดจาก PSP นัน มูลค่าของ CPL หลังรับโอนกิจการทังหมดจาก PSP จากการ
ประเมินของที#ปรึ กษาทางการเงินอิสระเท่ากับ 36.87 บาท ในการนี ผูถ้ ือหุ ้นควรปฏิเสธรับคําเสนอซื อหลักทรัพย์
ในครังนี
ความคิดเห็นของคณะกรรมการซึ# งไม่รวมกรรมการที#มีส่วนได้เสี ยเป็ นเพียงส่ วนหนึ# งของปั จจัยในการตัดสิ นใจ
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทังนีการตัดสิ นใจในการตอบรับหรื อปฏิเสธคําเสนอซือ ผูถ้ ือหุน้ ควรวิเคราะห์ขอ้ มูลที#เกี#ยวข้องและ
พิจารณาความเห็ นของที# ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื#นที# เกี# ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาการลงทุ น
วัตถุประสงค์ของการลงทุน ปั จจัยความเสี# ยง ความผันผวนของผลประกอบการและราคาหุ ้นของบริ ษทั ทังนี การตัดสิ นใจ
ในการตอบรับหรื อปฏิเสธคําเสนอซือดังกล่าวขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
4.2 ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละรายและจํานวนหุ้นทีกรรมการแต่ ละรายนันถือ (เฉพาะ
ในกรณีทความเห็
ี
นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่ เป็ นเอกฉันท์)
ไม่มี เนื#องจากความเห็นเป็ นเอกฉันท์
4.3 ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผู้เสนอซือระบุไว้ ในคําเสนอซือ รวมทังความ
เป็ นไปได้ ของแผนงานและนโยบายดังกล่ าว
4.3.1 สถานภาพของกิจการ
ผูท้ าํ คําเสนอซือไม่มีความประสงค์ที#จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื อ เว้นแต่กิจการจะไม่สามารถ
ดํารงสถานะให้เป็ นไปตามที#กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจําเป็ นต้องเพิกถอนหุน้ สามัญ
ของกิ จการจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบี ยบที# เกี# ยวข้องและมี ผลบังคับใน
ขณะนัน
ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการ
คณะกรรมการซึ#งไม่รวมกรรมการที#มีส่วนได้เสี ยมีความเห็นว่า ภายหลังจากการทําคําเสนอซื อ คุณสมบัติในการ
ดํารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื# องการกระจายการถือหุ ้นให้ผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยของกิ จการ
อาจได้รับผลกระทบ ขึนอยูก่ บั จํานวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที#ตอบรับคําเสนอซือ โดยคุณสมบัติในการดํารงสถานะเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้วา่ กิจการจะต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 รายและผูถ้ ือหุ ้นรวมกัน
ไม่ต#าํ กว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วทังหมด
4.3.2

นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ผูท้ าํ คําเสนอซือยังไม่มีแผนการหรื อนโยบายในการเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักของกิจการ
อย่างมีนยั สําคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ และยังคงมีความตังใจที#จะมุ่งเน้น
การดําเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เว้นแต่การเปลี#ยนแปลงตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการที#จะได้มา
ซึ#งสิ นทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจของ PSP ซึ#งบุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ นถือหุ ้นอยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ซึ# งเป็ นไปตาม
มติที#ประชุมคณะกรรมการของกิ จการ ครังที# 1/2560 ที# ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที# ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ
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ครังที# 1/2560 เพื#อพิจารณาอนุ มตั ิการรับโอนกิ จการทังหมดของ PSP ภายใต้กระบวนการโอนกิ จการทังหมด (Entire
Business Transfer) เพื#อปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการโดยการรวมธุรกิจของ PSP เข้ากับธุรกิจของกิจการ โดยภายหลังจาก
ที# ประชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั งที# 1/2560 และหน่ วยงานที# เ กี# ยวข้อ งอนุ มตั ิ ให้บริ ษ ัทเพิ#ม ทุ นจดทะเบี ยน และบริ ษ ัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ#มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ PSP จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในจํานวนร้อยละ 36.98 ของจํานวน
หุน้ ที#ออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั และจะดําเนิ นการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นของ PSP (ซึ# งเป็ นผูท้ าํ คํา
เสนอซื อบางส่ วน) จะได้รับคื นทรั พย์สินจากการชําระบัญชี ของ PSP ซึ# งรวมถึ งหุ ้นสามัญเพิ#มทุ นของกิ จการจํานวน
15,489,942 หุน้ ซึ#งคิดเป็ นร้อยละประมาณ 36.98 ของหุน้ ที#จาํ หน่ายได้แล้วและมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของกิจการภายหลัง
การเพิ#มทุนจดทะเบียน ซึ#งจะส่งผลให้กลุ่มวงษ์เจริ ญสิ นถือหุน้ บริ ษทั เพิ#มขึนเป็ นร้อยละ 69.29ของจํานวนหุ ้นที#จาํ หน่ายได้
แล้วทังหมดของกิ จการ โดยภายหลังการรั บโอนกิ จการบริ ษทั ฯ จะยังคงประกอบธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายหนังวัวฟอก
สําเร็ จรู ปเช่นเดิม พร้อมขยายครอบคลุมธุรกิจเดิมของ PSP ในการเป็ นผูผ้ ลิตรองเท้านิ รภัย (Safety Shoes) ภายใต้แบรนด์
ของ PSP และเป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment) หลายแบรนด์ระดับโลกอีก
ด้วย
ในกรณี ที#ผูท้ าํ คําเสนอซื อจะดําเนิ นการเปลี#ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสําคัญที# แตกต่างจากที# ระบุไว้ในคําเสนอซื อ
ผูท้ าํ คําเสนอซื อจะดําเนิ นการให้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที#ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิ จการ
และได้รับการอนุมตั ิอื#นๆ ที#จาํ เป็ น เพื#อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที#เกี#ยวข้องและมีผลบังคับใช้
ในขณะนัน
ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการ
คณะกรรมการซึ#งไม่รวมกรรมการที#มีส่วนได้เสี ยมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจาก
นโยบายและแผนการบริ หารกิจการตามที#ผูท้ าํ คําเสนอซื อได้ระบุไว้ในคําเสนอซื อ เนื# องจากผูท้ าํ คําเสนอซื อ ไม่มีนโยบาย
ในการควบรวมกิจการ หรื อเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั เองอาจมีการเปลี#ยนแปลงแผนการดําเนิ นธุรกิจ ขึนอยูก่ บั สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
4.3.3

โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ผูท้ าํ คํา เสนอซื อไม่ มีค วามประสงค์จะเปลี# ย นแปลงกรรมการของกิ จการในจํานวนที# มี นัย สํา คัญ เว้น แต่ การ
เปลี#ยนแปลงตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการที#จะได้มาซึ# งสิ นทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจทังหมดของ PSP
(ตามรายละเอียดในข้อ 1.3)
ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการ
คณะกรรมการซึ#งไม่รวมกรรมการที#มีส่วนได้เสี ยมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลง
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั เนื#องจากผูท้ าํ คําเสนอซือไม่ได้มีประสงค์จะเปลี#ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ตามการเปลี#ยนแปลงโครงสร้างกิจการที#จะเกิดขึนเป็ นไปตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการที#
จะได้มาซึ#งสิ นทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจทังหมดของ PSP
4.4.4

รายการระหว่ างกัน
ผูท้ าํ คําเสนอซื อ และกลุ่มบุ คคลเดี ยวกับผูท้ าํ คําเสนอซื อ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั และมี รายการทางธุ รกิ จ
ระหว่างกันที#เกี#ยวข้องกับบริ ษทั ตังแต่ก่อนการทําคําเสนอซือ โดยมีรายละเอียดของรายการระหว่างกันระหว่างผูท้ าํ คําเสนอ
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ซื อ และกิจการ บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อบริ ษทั ที# เกี#ยวข้องกับกิจการในช่วงปี ที#ผ่านมาสิ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และช่วง
ระยะเวลา 9 เดือนสิ นสุด ณ วันที# 30 กันยายน 2559 (ตามรายละเอียดในข้อ 3.3)โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทางการค้าที#
เป็ นธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื#อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการกับบริ ษทั เหล่านัน และ/หรื อ
เป็ นราคาตลาดซึ#งสามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที#เกิดขึนกับบุคคลภายนอก โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดต่อ
กิจการและผูถ้ ือหุน้ เสมือนหนึ#งเป็ นการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอกตามเงื#อนไขทางการค้าทัว# ไป (Arm’s Length Basis)
และเป็ นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันของกิจการตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื#อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทํารายการระหว่างกันของ
กิจการ กับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที#เกี#ยวข้อง และ/หรื อ บุคคลที#อาจมีความขัดแย้ง
นอกจากนี ผูท้ าํ คําเสนอซื อได้แจ้งไว้ในคําเสนอซื อหลักทรัพย์ว่าในช่ วงระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ นสุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื อ ผูท้ าํ คําเสนอซื อไม่มีแผนที#จะเปลี#ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญซึ# งประเภทและขนาดของรายการ
ระหว่างกันตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันของกิ จการจากที# เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ทังนี ในอนาคต คาดว่าจะยังคงมี
รายการระหว่างกันดังกล่าวอยูโ่ ดยปริ มาณรายการขึนอยูก่ บั ประมาณการรายการธุรกิจของกิจการ และหากมีรายการระหว่าง
กันอื#นเพิ#มเติมระหว่างกิจการหรื อบริ ษทั ร่ วมของกิจการเกิดขึนกับบุคคลที#อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื#นใดในอนาคต ผูท้ าํ คําเสนอซือจะดําเนินการให้เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบของกิจการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี#ยวกับความจําเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที# อาจ
เกิ ดขึน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผูเ้ ชี# ยวชาญอิ สระหรื อผูส้ อบบัญชี ของกิ จการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี# ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื#อนําไปประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ทังนี ผูท้ าํ คําเสนอ
ซื อจะดําเนิ นการให้กิจการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น และเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที#เกี#ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการ
คณะกรรมการซึ# งไม่รวมกรรมการที# มีส่วนได้เสี ยมี ความเห็ นว่า กิ จการมีการกําหนดแนวทางการทํารายการ
ระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และผูท้ าํ คําเสนอซื อ และ/หรื อ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื อ ก่อนการทําคําเสนอซื อ
และภายหลังการทําคําเสนอซือจะไม่มีการเปลี#ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ดี การทํารายการ
ระหว่างกันจะต้องเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าปกติ และ/หรื อราคาตลาด และเป็ นไปตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับที#
เกี#ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.4 ความเห็นเพิมเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีทคํี าเสนอซือนันเป็ นคําเสนอซือเพือเพิกถอน
หลักทรัพย์ จากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย)
ไม่มี เนื#องจากการทําคําเสนอซือในครังนีไม่ได้เป็ นคําเสนอซือเพื#อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 24 -

