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(3) นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน (4) นายมาโนช วงษ์เจริญสิน (5) นางธิดาพร วงษ์เจริญ
สิน (6) น.ส.นุ ชนภา วงษ์เจริญสิน (7) นายณัฏฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสิน (8) นายรัตนชัย
วงษ์เจริญสิน (9) นางอุสา วงษ์เจริญสิน (10) นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน (11) นาย
วุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน (12) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน (13) นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
(14) นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน (15) นางสมสุข วงษ์เจริญสิน (16) นายสุวชั ชัย วงษ์
เจริญสิน (17) น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน (18) นายกิตชิ ยั วงษ์เจริญสิน (19) นายวีระชัย
วงษ์เจริญสิน (20) นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน (21) นายมานิต วงษ์เจริญสิน (22)
นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน (23) นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
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สิน (20) นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน (21) นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
กลุ่มวงษ์เจริญสินบางรายซึง่ ประกอบด้วย (1) บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จากัด (2) นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน (3)
เป็ น ผู้ถือ หุ้น ของ PSP ที่จ ะ น.ส.นุ ชนภา วงษ์เจริญสิน (4) นายณัฏฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสิน (5) นายภูวสิษฏ์ วงษ์
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วงษ์เจริญสิน (9) นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน (10) น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน (11) นายกิติ
ชัย วงษ์เจริญสิน (12) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (13) นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
(14) นายมานิต วงษ์เจริญสิน (15) นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน (16) นายอิสระ วงษ์
เจริญสิน

S14 Advisory Company Limited
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
เรียน ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
ตามที่บ ริษัท ซี. พี. แอล.กรุ๊ พ จ ากัด (มหาชน) (“กิจ การ” หรือ “บริษัท ฯ” หรือ “CPL”) ได้ร ับ ค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการจากกลุ่มวงษ์เจริญสิน ซึง่ ประกอบด้วย (1) บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด (2) บริษทั เจริญสิน
แอสเสท จากัด (3) นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน (4) นายมาโนช วงษ์เจริญสิน (5) นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน (6) น.ส.นุ ช
นภา วงษ์เจริญสิน (7) นายณัฏฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสิน (8) นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (9) นางอุสา วงษ์เจริญสิน (10) นาย
ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน (11) นายวุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน (12) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน (13) นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
(14) นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน (15) นางสมสุข วงษ์เจริญสิน (16) นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน (17) น.ส.รัชนี วงษ์เจริญ
สิน (18) นายกิติชยั วงษ์ เจริญสิน (19) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (20) นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน (21) นายมานิต
วงษ์เจริญสิน (22) นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน (23) นายอิสระ วงษ์เจริญสิน (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ” หรือ “วงษ์เจริญสิน”) ได้
ยื่น ค าเสนอซื้อ (แบบ 247-4) ต่ อ บริษัท ฯ เมื่อ วัน ที่ 11 มกราคม 2560 โดยมีจ านวนหุ้น ที่จ ะเสนอซื้อ เท่ า กับ
12,863,755 หุ้น ราคาเสนอซื้อ 34.28 บาทต่ อ หุ้น และมีร ะยะเวลารับ ซื้อ รวมทัง้ สิ้น 45 วัน ท าการ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 13
มกราคม – 17 มีนาคม 2560 ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ไม่มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงการดาเนินธุรกิจหลักของกิจการ
อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะมีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ PSP ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) เพื่อปรับโครงสร้างของ
กลุ่มกิจการโดยการรวมธุรกิจของ PSP เข้ากับธุรกิจของกิจการ ทัง้ นี้ กิจการจะชาระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ PSP โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการจานวน 15,489,842 หุน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือ
หุน้ ในกิจการเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 69.29 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของกิจการหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP
บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด (“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั การแต่งตัง้ จากกิจการให้เป็ นที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ อื หุน้ ในการ
ให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ศกึ ษา
 มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
10 มกราคม 2560
 สารสนเทศรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด
 แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F 53-4)
 สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

 งบการเงินของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยบริษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด
ปี 2556-ปี 2558 และงวด 9 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการของบริษทั (แบบ 247-3)
 คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4)
 รายการประเมินสินทรัพย์ของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) โดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จานวน 4 เล่ม
 รายงานการให้ความเชื่อมันของผู
่
้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตต่ อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เสมือนสาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จัดทาโดยบริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด
 ร่างสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) และบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้
โปรดักส์ จากัด
 สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่า
เป็ นต้น
 ข้อมูลและเอกสารทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารของกิจการ และจากการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปั จจัยทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และให้ความเห็น
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ข้อมูลเอกสาร
ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากกิจการ รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของกิจการ เป็ นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็ น
จริง และเป็ นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีส่ ามารถรับรูไ้ ด้ในปั จจุบนั ในขณะทีท่ าการศึกษาเท่านัน้ ซึง่
หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด ทีส่ ่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปจากปั จจุบนั อย่างมี
นัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน รวมถึงความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระและการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ ซึง่ การให้ความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ผูกผันถึงการปรับปรุง ทบทวน หรือการยืนยันถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้าได้
ทัง้ นี้ ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเป็ นดังนี้
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(แบบ 247-3) และวันที่ 11 มกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) จาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ประกอบด้วย (1) บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด (2) บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด (3) นายวิวฒ
ั น์
วงษ์เจริญสิน (4) นายมาโนช วงษ์เจริญสิน (5) นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน (6) น.ส.นุ ชนภา วงษ์เจริญสิน (7) นายณัฏฐ
กิตติ ์ วงษ์เจริญสิน (8) นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (9) นางอุสา วงษ์เจริญสิน (10) นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน (11) นาย
วุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน (12) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน (13) นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน (14) นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
(15) นางสมสุข วงษ์เจริญสิน (16) นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน (17) น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน (18) นายกิตชิ ยั วงษ์เจริญ
สิน (19) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (20) นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน (21) นายมานิต วงษ์เจริญสิน (22) นางพเยาว์
วงษ์เจริญสิน (23) นายอิสระ วงษ์เจริญสิน (“ผู้ทาคาเสนอซื้อ ” หรือ “กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ”) โดยการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) ครัง้ นี้เป็ นการทาคาเสนอซือ้ แบบ Mandatory Tender Offer เนื่องจากนาย
วิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน ได้มาซึง่ หุน้ สามัญของบริษทั ข้ามจุดร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในปี 2556
(รายละเอียดตามตารางแสดงการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในช่วงเวลาตัง้ แต่จุดทีถ่ อื หุน้ ข้ามร้อยละ 50 จนถึงการได้
หุ้นทัง้ หมดใน Tender Offer ด้านล่าง) จึงทาให้กลุ่มวงษ์เจริญสินมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท ั ง้ หมดของ
บริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ให้กบั PSP จานวน 15,489,942 หุ้น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอน
กิจ การของ PSP) ตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขของประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เ พื่อครอบงากิจการ ทัง้ นี้ ภายหลังจากการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ PSP หากบริษัทฯ สามารถดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั PSP เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับ
โอนกิจการในครัง้ นี้ ทีร่ าคาหุน้ ละ 34.28 บาท ซึง่ เท่ากับราคาในการทาคาเสนอซือ้ ได้ภายในระยะเวลารับซือ้ หลักทรัพย์
ตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ กล่าวคือ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มวงษ์เจริญสิน (นิตบิ ุคคล
บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรือรวมกัน) จะไม่มหี น้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ อีกครัง้ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั PSP เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอน
กิจการในครัง้ นี้ได้ภายในระยะเวลารับซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าว และหากปรากฏว่าจานวนหุน้ ทีก่ ลุ่มวงษ์เจริญสินบางราย
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ PSP ทีจ่ ะได้รบั แจกจ่ายหุน้ ได้รบั จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจากกระบวนการชาระบัญชีของ
PSP ซึ่งจะส่งผลให้จานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มวงษ์เจริญสินรวมกันข้ามจุดร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัท กลุ่มวงษ์เจริญสิน (นิติบุคคล บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรือรวมกัน) จะมี หน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั อีกครัง้
ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ย่นื คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อ
บริษัทฯ โดย ณ วันที่ย่นื คาเสนอซื้อ ผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการรวมกันทัง้ สิน้ จานวน 13,536,240 หุ้น
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.27 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจการ ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทัง้ หมดของกิจการ จานวน 12,863,755 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.73 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ จานวนรวม 8 ราย (ดูรายละเอียดทีต่ ารางแสดงรายละเอียดการถือหุน้ ของผูแ้ สดงเจตนาไม่ขายหุน้ ใน Tender
Offer) ซึ่งถือหุ้นสามัญรวมกัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จานวน 613,060 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.32 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการและจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาที่
จะไม่ขายหุน้ สามัญของกิจการในส่วนทีต่ นเองถือหุน้ อยู่ทงั ้ หมด ดังนัน้ จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการทีเ่ หลืออยู่
ในการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ (ไม่รวมจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ 8 รายทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญจานวน
613,060 หุน้ ) เท่ากับจานวน 12,250,695 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 46.40 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของกิจการ และจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ มีราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 34.28 บาทต่อหุน้ และมีระยะเวลารับ
ซือ้ รวมทัง้ สิน้ 45 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2560 จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2560
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของกิจการ
ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในครัง้ นี้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา รวมถึงเหตุผลสนับสนุนทีท่ าให้ผู้
ถือหุน้ รายย่อยสมควรตอบรับ และ/หรือ ปฏิเสธได้ทาคาเสนอซือ้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ผูถ้ อื หุน้ สมควรตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ เนื่องจาก
1.1. มูลค่าหุน้ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซือ้
จากการประเมินมูลค่าหุน้ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยใช้วธิ รี วมส่วนของกิจการ (Sum
of the Parts) ของการประเมินมูลค่าด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภายใต้กรณีฐานของ CPL และ PSP
อยู่ท่ี 36.87 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 2.59 บาทต่อหุน้ หรือสูง
กว่าร้อยละ 7.56 ของราคาเสนอซือ้ รายละเอียดตามกรณี 2 : ผูถ้ อื หุน้ CPL อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการของ PSP ด้วยวิธี
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภายใต้กรณีฐาน
1.2. โอกาสในการรับเงินปั นผลของกิจการในอนาคต
การดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา กิจการมีผลประกอบการดีและสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ าง
ต่อเนื่องและ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเป็ นจานวนเงิน 446.44 ล้านบาท โดย
กิจการมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิประจาปี ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ฏิเสธคาเสนอซือ้ ยังคงมีสทิ ธิได้รบั
เงินปั นผลจากกิจการ
ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 อนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าทารายการรับโอน
กิจการทัง้ หมดจาก PSP ส่งผลให้บริษทั ฯ มีแนวโน้มจะมีกาไร เนื่องจากผลประกอบการของ CPL ณ งวด 9 เดือนปี
2559 มีผลขาดทุนสุทธิ แต่เมื่อรวมผลประกอบการของ PSP จะทาให้ผลขาดทุนสุทธิกลายเป็ นผลกาไรสุทธิแทน
2. หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่าผูถ้ อื หุน้ สมควรตอบรับคาเสนอซือ้ เนื่องจาก
2.1. มูล ค่ า หุ้น CPL กรณี ท่ี CPL ยัง คงดาเนิ น ธุร กิจเหมือ นเดิม (ผู้ถือ หุ้น ไม่อ นุ มตั ิการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ PSP) มีราคาต่ากว่าราคาเสนอซือ้
จากการประเมินมูลค่าหุน้ CPL กรณีท่ี CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ PSP) มูลค่าหุน้ CPL ทีป่ ระเมินมูลค่าด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภ ายใต้กรณีฐาน
เท่ากับ 33.84 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นมูลค่าทีต่ ่ ากว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 0.44 บาทต่อหุน้ หรือ
สูงกว่าร้อยละ 1.28 ของราคาเสนอซือ้ รายละเอียดตามกรณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ CPL ไม่
อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการของ PSP)
2.2. การตอบรับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะลดความเสีย่ งหรือผลกระทบ
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
การตอบรับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทีจ่ ะลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ภายหลัง
สิน้ สุดการทาคาเสนอซือ้ เช่น ความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงาน ใน
กรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของกิจการได้มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วและมีสทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของกิจการ ความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียน และสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ
เป็ นต้น
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3. ปั จจัยอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุ้ นสามารถพิจารณาได้จากเหตุผล
และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ ซึง่ การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
แผนการขายหุน้ ของกิจการ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะขายหรือโอนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้จากการทาคาเสนอซื้อให้แก่บุคคลอื่นใน
จานวนทีม่ นี ัยสาคัญในช่วงเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP จะมีผลทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ รวมกันหลังการรับ
โอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เท่ากับร้อยละ 69.29 ของจานวนหุน้ หลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP และอาจจะ
ได้รบั หุน้ เพิม่ จากการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้ซง่ึ อาจทาให้ถอื หุน้ มากกว่าร้อยละ 69.29 ขึน้ ไปอีก ซึง่ อาจทาให้ผทู้ าคาเสนอ
ซื้ออาจขายหุ้นของบริษทั ฯ จนถึงระดับที่ต้องการรักษาสัดส่วนไว้ท่ไี ม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ภายหลังการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมด และผูถ้ อื หุน้ จะมีความเสีย่ งจากผลกระทบของราคาตลาดทีล่ ดลง
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯในอนาคต
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนการที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบ
ธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญเป็ นผลดีต่อบริษทั ฯ ทาให้ยงั คงดาเนินธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่องและราบรื่น เว้นแต่
การเปลีย่ นแปลงตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการทีจ่ ะได้มาซึง่ สินทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจของ PSP
หากได้รบั อนุ มตั ิรายการดังกล่าวจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ และในกรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ที่แ ตกต่ า งจากที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าเสนอซื้อ ผู้ ท าค าเสนอซื้อ จะต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ และได้รบั การอนุ มตั อิ ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ อีกทัง้ ผู้ทาคาเสนอซื้อคือผูท้ ่มี อี านาจควบคุม
บริษทั ฯ อยู่ก่อนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ จึงไม่น่าจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้
การดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนและสภาพคล่องในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกิจการ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยตอบรับคาเสนอซือ้ อย่างมากจนทาให้จานวน
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการน้ อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันน้ อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของกิจการ
กิจการจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นบริษทั จดทะเบียนในเรื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ทาให้กจิ การอาจต้อง
เสียค่าปรับ หรืออาจมีความเสีย่ งเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ได้ ทัง้ นี้
กิจการมีระยะเวลา 1 ปี ในการแก้ไขให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มคี วาม
ประสงค์ท่จี ะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงคาดว่า หากเกิดเหตุดงั กล่าว ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการถูก
เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้หมดไป อย่างไรก็ตาม
หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
กิจการอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเองได้
ทัง้ นี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (บจ/ร 01-09) ทีร่ ะบุถงึ Silent Period ของการเสนอ
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ทาให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ดงั กล่าว กล่าวคือ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการ
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดในราคาเสนอขายหลักทรัพย์ทต่ี ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคา
ตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่ อบุคคลในวงจากัด โดยก่อนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะสังรั
่ บหุน้ ในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษทั ฯ ห้ามบุคคลทีไ่ ด้รบั หุน้ จากการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัดนาหุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ เริม่ ทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันทีห่ นุ้ เพิม่ ทุนดังกล่าวทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน
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ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสัง่
ห้ามขาย ซึ่งจะส่งให้ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้นเพิม่ ทุน
เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การถ่วงดุลอานาจและการควบคุมกิจการ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั การตอบรับคาเสนอซือ้ จากผูถ้ อื หุน้ อันเป็ น
ผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 75 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ผูถ้ อื
หุ้นรายอื่นจะมีความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อถ่วงดุลอานาจของผู้ทาคาเสนอซื้อในเรื่อง
สาคัญๆ ทีต่ ้องใช้มติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น
ข้อมูลจาเป็ นอื่น
ในกรณี ท่ีท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 อนุ ม ัติก ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP
กิจการจะชาระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของกิจการจานวน
15,489,942 หุน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในกิจการเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 69.29 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกิจการ
 หากการดาเนินการเพิม่ ทุนเพื่อรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
ซึง่ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับซือ้ วันที่ 13 มกราคม 2560 ถึง 17 มีนาคม 2560 จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ สิน้ 29,026,182 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.29 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หลังการ
รับโอนกิจการจาก PSP โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ อีกครัง้ แต่อย่างใด
 หากการดาเนินการเพิม่ ทุนเพื่อรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เสร็จสิน้ ภายหลังวันที่ 17 มีนาคม 2560
ซึง่ เป็ นเวลาทีห่ มดระยะรับซือ้ แล้ว และเมื่อรวมกับหุน้ ทีไ่ ด้จากคาเสนอซือ้ ในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 17
มีนาคม 2560 แล้วมีผลทาให้ผู้คาเสนอซื้อถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ หลังการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีหน้าทีใ่ นการทาคา
เสนอซือ้ อีกครัง้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554”)
ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผเู้ สนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้ ความเป็ นไป
ได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
1) สถานภาพของกิจการ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กิจการจะยังคงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อไป ทาให้กจิ การและผูถ้ อื หุน้ ของกิจการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
หรือจากการเพิกถอนหุน้ ของกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของกิจการทีไ่ ม่ประสงค์จะขาย
หุ้นตามคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ จะไม่มผี ลกระทบในเรื่องตลาดรองในการซื้อขายหุน้ ของกิจการ แต่ทงั ้ นี้ ภายหลังสิน้ สุด
ระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว อาจมีความเสีย่ งจากการที่ผทู้ าคาเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ ของกิจการ
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งหากผู้ทาคาเสนอซื้ อจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
กิจ การ ผู้ท าค าเสนอซื้อ จะต้อ งท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ท งั ้ หมดของกิจ การอีก ครัง้ หนึ่ ง เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ
หลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเองได้
2) นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากิจการไม่น่าจะมีการเปลีย่ นแปลงแผนหรือนโยบายในการดาเนินงาน
ธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนการหรือนโยบายในการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์
การประกอบธุรกิจหลักของกิจการอย่ างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคา
เสนอซือ้ และยังคงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เว้นแต่การเปลีย่ นแปลงตามแผนการ
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ของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการทีจ่ ะได้มาซึง่ สินทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจของ PSP อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ในกิจการและมีอานาจควบคุมผ่านการถือหุน้ ของกิจการมาตัง้ แต่ก่อนการทาคาเสนอซือ้
3) รายการระหว่างกัน
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทีม่ อี ยู่จะยังคงเกิดขึน้ ต่อไปภายหลังการรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ PSP ในการทารายการระหว่างกัน บริษทั ฯ จะดาเนินตามนโยบายการทารายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯทีส่ อดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ โดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นทีต่ ้องทารายการระหว่างกัน ความสมเหตุสมผล
ของราคา และจะนาเสนอรายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการเสนออนุ มตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) และตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ทัง้ นี้ หากกิจการได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 ให้เข้าทารายการรับโอนกิจการจาก PSP จะส่งผลให้ขนาดรายการระหว่างของผูท้ าคาเสนอซือ้ กับกิจการมีมาก
ขึน้ เนื่องจาก PSP มีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกับ CPL อยู่แล้ว และเมื่อ PSP ทาการโอน
สินทรัพย์ทงั ้ หมดให้แก่ CPL จะทาให้รายการระหว่างกันดังกล่าวของ PSP กลายเป็ นรายการระหว่างกันของ CPL
โดยจะมีรายการระหว่างกันเพิม่ ขึน้ 16.85 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 : ข้อมูลบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้
โปรดักส์ ข้อ12 รายการระหว่างกันของ PSP ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายนปี 2559) อ้างอิงจากรายการทีเ่ กิดขึน้
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเช่า และการซือ้ ขายสินค้า
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาได้จากเหตุผล
และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ ซึง่ การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณาและให้
ความเห็นข้างต้นด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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1 คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิ จการ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(แบบ 247-3) และวันที่ 11 มกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) จาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ประกอบด้วย (1) บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด (2) บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด (3) นายวิวฒ
ั น์
วงษ์เจริญสิน (4) นายมาโนช วงษ์เจริญสิน (5) นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน (6) น.ส.นุ ชนภา วงษ์เจริญสิน (7) นายณัฏฐ
กิตติ ์ วงษ์เจริญสิน (8) นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (9) นางอุสา วงษ์เจริญสิน (10) นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน (11) นาย
วุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน (12) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน (13) นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน (14) นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
(15) นางสมสุข วงษ์เจริญสิน (16) นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน (17) น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน (18) นายกิตชิ ยั วงษ์เจริญ
สิน (19) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (20) นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน (21) นายมานิต วงษ์เจริญสิน (22) นางพเยาว์
วงษ์เจริญสิน (23) นายอิสระ วงษ์เจริญสิน (“ผู้ทาคาเสนอซื้อ ” หรือ “กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ”) โดยการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) ครัง้ นี้เป็ นการทาคาเสนอซือ้ แบบ Mandatory Tender Offer เนื่องจากนาย
วิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสินได้มาซึง่ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ข้ามจุดร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ในปี 2556
และมิได้ดาเนินการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ณ ขณะเวลาดังกล่าว อันมีเหตุมาจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการคานวณจานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์หรือมีการกระทา
ร่วมกัน (Acting in Concert) โดยเข้าใจว่าตนเองยังไม่มหี น้าทีใ่ นการทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมด (รายละเอียดตามตาราง
แสดงการถือหุ้นของผูท้ าคาเสนอซื้อในช่วงเวลาตัง้ แต่จุดทีถ่ ือหุน้ ข้ามร้อยละ 50 จนถึงการได้หุ้นทัง้ หมดใน Tender
Offer ด้านล่าง)
ดังนัน้ จึงทาให้กลุ่มวงษ์เจริญสินมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัท ฯ (ซึ่งไม่รวมถึง
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ให้กบั PSP จานวน 15,489,942 หุน้ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการของ PSP) ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทัง้ นี้ ภายหลังจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP หากบริษทั ฯ
สามารถดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั PSP เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครัง้ นี้ ทีร่ าคาหุน้ ละ
34.28 บาท ซึ่งเท่ากับราคาในการทาคาเสนอซื้อได้ภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ กล่าวคือ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มวงษ์เจริญสิน (นิตบิ ุคคล บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรือ
รวมกัน) จะไม่มหี น้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั อีกครัง้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่
สามารถดาเนินการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้กบั PSP เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครัง้ นี้ได้ภายใน
ระยะเวลารับซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าว และหากปรากฏว่าจานวนหุน้ ทีก่ ลุ่มวงษ์เจริญสินบางรายซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ PSP
ที่จะได้รบั แจกจ่ายหุ้น ได้รบั จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากกระบวนการชาระบัญชีของ PSP ซึ่งจะส่งผลให้
จานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยกลุ่มวงษ์เจริญสินรวมกันข้ามจุดร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั กลุ่มวงษ์เจริญสิน
(นิตบิ ุคคล บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรือรวมกัน) จะมีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั อีกครัง้
ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ย่นื คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อ
บริษทั ฯ โดย ณ วันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ สามัญของกิจการรวมกันทัง้ สิน้ จานวน 13,536,240 หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.27 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะเสนอซือ้ หุน้ สามัญทีเ่ หลือทัง้ หมดของกิจการ จานวน 12,863,755 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 48.73 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน
รวม 8 ราย (รายละเอียดเพิม่ เติมในรายละเอียดการถือหุน้ ของผูแ้ สดงเจตนาไม่ขายหุน้ ใน Tender Offer) ซึง่ ถือหุน้
สามัญรวมกัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จานวน 613,060 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.32 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการและจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญ
ของกิจการในส่วนทีต่ นเองถือหุน้ อยู่ทงั ้ หมด ดังนัน้ จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการทีเ่ หลืออยู่ในการทาคาเสนอซือ้
ในครัง้ นี้ (ไม่รวมจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ 8 รายทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญ จานวน 613,060 หุน้ )
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เท่ากับจานวน 12,250,695 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 46.40 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการ และ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
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ตารางแสดงการถือหุ้นของผูท้ าคาเสนอซื้อในช่วงเวลาตัง้ แต่จดุ ที่ถือหุ้นข้ามร้อยละ 50 จนถึงการได้ห้นุ ทัง้ หมดใน Tender Offer
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ปี 2556
ณ จุดที่ถือหุ้น
ข้ามร้อยละ 50
จานวนหุ้น

ณ วันที่ทาเสนอซื้อ
11 มกราคม 2560

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่
จัดสรรให้ผ้ถู ือหุ้น PSP
ตามสัดส่วน

หลังการรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมดของ PSP

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

กรณี ผ้ถู ือหุ้นมาขายหุ้น
ทัง้ หมดใน Tender Offer

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

หลังจากผู้ถือหุ้นมาขาย
หุ้นทัง้ หมดใน Tender
Offer
จานวนหุ้น

ร้อยละ

ผู้ทาคาเสนอซื้อ
1

บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด

2

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด

3

นาย มาโนช วงษ์เจริญสิน

4

10,032,000

38.00

10,032,000

38.00

3,872,486

-

-

-

-

-

-

1,013,220

3.84

-

1,013,220

นาง ธิดาพร วงษ์เจริญสิน

-

-

-

-

-

5

นาย วิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน

271,000

1.03

6

น.ส. นุชนภา วงษ์เจริญสิน

1,002,020

7

นาย ณัฏฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสิน

-

8

นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน

9

นาง อุสา วงษ์เจริญสิน

33.19

13,904,486

33.19

-

-

-

2.42

1,013,220

2.42

-

-

5,889,352

14.06

2,226,679

14.37

2,826,679

6.75

3.80

-

135,537

0.88

135,537

0.32

135,537

0.32

-

-

542,148

3.50

542,148

1.29

542,148

1.29

-

-

-

-

-

-

0.86

-

226,000

0.54

226,000

0.54

0.04

-

-

11 นาย วุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน

247,500

0.94

12 นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน

254,600

13 นาย ธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน

10 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน

13,904,486

2.27

10,000

600,000

25.00

226,000

3,062,673

23.81

-

1,887,837

12.19

1,887,837

4.51

1,887,837

4.51

100,000

0.38

338,842

2.19

438,842

1.05

438,842

1.05

0.96

104,600

0.40

338,842

2.19

443,442

1.06

3,506,116

8.37

175,500

0.66

100,000

0.38

338,842

2.19

438,842

1.05

438,842

1.05

14 นาย ธวัชชัย วงษ์เจริญสิน

78,000

0.30

78,000

0.30

-

78,000

0.19

78,000

0.19

15 นาง สมสุข วงษ์เจริญสิน

77,500

0.29

77,500

0.29

-

77,500

0.19

77,500

0.19

3,062,674

23.81

13

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั ซี.พี.แอล.กรุพ๊ จากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ปี 2556
ณ จุดที่ถือหุ้น
ข้ามร้อยละ 50
จานวนหุ้น

16 นาย สุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน

ณ วันที่ทาเสนอซื้อ
11 มกราคม 2560

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่
จัดสรรให้ผ้ถู ือหุ้น PSP
ตามสัดส่วน

หลังการรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมดของ PSP

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

กรณี ผ้ถู ือหุ้นมาขายหุ้น
ทัง้ หมดใน Tender Offer
จานวนหุ้น

ร้อยละ

หลังจากผู้ถือหุ้นมาขาย
หุ้นทัง้ หมดใน Tender
Offer
จานวนหุ้น

ร้อยละ

123,500

0.47

124,500

0.47

1,928,496

12.45

2,052,996

4.90

17 น.ส. รัชนี วงษ์เจริญสิน

90,250

0.34

90,250

0.34

108,430

0.70

198,680

0.47

198,680

0.47

18 นาย กิตชิ ยั วงษ์เจริญสิน

91,000

0.34

91,000

0.34

379,505

2.45

470,505

1.12

470,505

1.12

19 นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน

157,270

0.60

175,870

0.67

379,504

2.45

555,374

1.33

3,618,048

8.64

-

-

-

108,430

0.70

108,430

0.26

108,430

0.26

3,502,177

8.36

20 นาย นพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
21 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน

-

439,500

1.66

3

0.00

439,503

1.05

2,052,996 4.90

3,062,674
3,062,674

23.81
23.81

22 นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสิน

151,600

0.57

158,500

0.60

542,146

3.50

700,646

1.67

700,646

1.67

23 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน

-

-

125,300

0.47

2,362,215

15.25

2,487,515

5.94

2,487,515

5.94

รวมผูท้ าคาเสนอซือ้

13,212,740

50.05

13,536,240

51.27

15,489,942

100.00

29,026,182

69.29

12,250,695

29.24

41,276,877

98.54

13,187,255

49.95

12,863,755

48.73

-

12,863,755

30.71

613,060

1.46

613,060

1.46

26,399,995

100.00

26,399,995

100.00

100.00

41,889,937

100.00

12,863,755

30.71

41,889,937

100.00

24 ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวม

15,489,942
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ทัง้ นี้ คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
ชื่อผูท้ าคาเสนอซือ้ : กลุ่มวงษ์เจริญสิน ซึง่ ประกอบด้วย
(1) บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด
(3) นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน
(5) นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน
(7) นายณัฏฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสิน
(9) นางอุสา วงษ์เจริญสิน
(11) นายวุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน
(13) นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
(15) นางสมสุข วงษ์เจริญสิน
(17) นางสาวรัชนี วงษ์เจริญสิน
(19) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
(21) นายมานิต วงษ์เจริญสิน
(23) นายอิสระ วงษ์เจริญสิน

(2) บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด
(4) นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
(6) นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน
(8) นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
(10) นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
(12) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน
(14) นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
(16) นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน
(18) นายกิตชิ ยั วงษ์เจริญสิน
(20) นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
(22) นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน

ในการเข้าทาคาเสนอซื้อหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้มอบหมายให้ นายวิวฒ
ั น์
วงษ์เจริญสิน เป็ นตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียวในการดาเนินการต่างๆ เกีย่ วกับการรับซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้ และ
จานวนหุน้ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เสนอขายในการทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมด จะจัดสรรแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ให้แก่ (1) นายวิวฒ
ั น์ วงษ์
เจริญสิน (2) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน (3) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน และ (4) นายมานิต วงษ์เจริญสิน (รวมเรียกว่า
“ผู้รบั ซื้อหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็ นบุคคลในกลุ่มวงษ์เจริญสิน ในจานวนที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงที่สุดตามที่ได้มกี ารตกลง
ร่วมกันระหว่างผูท้ าคาเสนอซือ้ ทัง้ 4 ราย ตามบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ
ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2560 ระหว่างผูท้ าเสนอซือ้
ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นทีเ่ สนอซือ้ :
ณ วันที่ย่นื คาเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดจานวน 26,399,995 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยหุน้ สามัญของกิจการ 1 หุน้ มีสทิ ธิออก
เสียงเท่ากับ 1 เสียง ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ สามัญของกิจการจานวน 13,536,240 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 51.27 ของ
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการและจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ดังนัน้ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะเสนอซือ้ หุน้ สามัญทีเ่ หลือทัง้ หมดของกิจการ จานวน 12,863,755 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.73 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ และจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
ทัง้ นี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อนุ มตั ิการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ PSP ซึง่ บริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษั ท ฯ จ านวน 15,489,942 หุ้ น ท าให้ จ านวนหุ้น ของบริษัท ฯ จากจ านวน 26,399,995 หุ้ น เพิ่ม ขึ้น เป็ น
41,889,937 หุน้ ซึง่ จะทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 69.29 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วและมี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการและจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ของกิจการจานวนรวม 8 ราย ซึง่ ถือหุน้ สามัญรวมกัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
จานวน 613,060 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.32 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการและจานวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 1.46 ของจานวนหุน้ ของบริษทั ฯ ภายหลังการออกเพิม่ ทุนเพื่อ
ชาระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ซึง่ ได้แสดงเจตนาทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญของกิจการในส่วนที่
ตนเองถือหุน้ อยู่ทงั ้ หมด ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ โดยได้ลงนามในหนังสือแสดงความจานงทีจ่ ะไม่ขาย
หุน้ ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ จานวน 8 ฉบับ
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โดยมีรายละเอียดการถือหุน้ ของผูแ้ สดงเจตนาไม่ขายหุน้ ใน Tender Offer แต่ละรายข้างต้น ดังต่อไปนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

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

น.ส.มัญฑิตา ฐานวุฒพิ ร
น.ส.จริญญา ยังประภากร
น.ส.พรวิภา อยู่รุ่งเรืองศักดิ ์
น.ส.ภิสารัตน์ พยุหสิทธิ ์
นางพนอ โต๊ะทับทิม
น.ส.วิมลรัตน์ สุระรัตน์ชยั
น.ส.ปูชติ า กาญจนไกพัล
น.ส.ปรียาภรณ์ สว่างแจ้ง
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ้น

158,400
50,000
150,000
50,000
182,100
22,400
60
100
613,060

ร้อยละเมือ่ เทียบกับ ร้อยละเมือ่ เทียบ
จานวนหลักทรัพย์ที่ กับจานวนสิ ทธิ
จาหน่ ายได้แล้ว
ออกเสียงทัง้ หมด
ทัง้ หมดของกิ จการ
ของกิ จการ
0.60
0.60
0.19
0.19
0.57
0.57
0.19
0.19
0.69
0.69
0.08
0.08
0.0002
0.0002
0.0004
0.0004
2.32
2.32

ดังนัน้ จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการทีเ่ หลืออยู่ในการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ (ไม่รวมจานวนหุน้ ทีถ่ อื
โดยผูถ้ อื หุน้ 8 รายทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญจานวน 613,060 หุน้ ) เท่ากับจานวน 12,250,695 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 46.40 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของกิจการ และจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ
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ตารางแสดงการถือหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ PSP และหลังจากกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นมาขายหุ้นทัง้ หมดใน Tender Offer
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

ผูท้ าคาเสนอซือ้
บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จากัด
นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน
นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน
นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน
นายณัฏฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสิน
นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
นางอุสา วงษ์เจริญสิน
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
นายวุฒชิ ยั วงษ์เจริญสิน
นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน
นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
นางสมสุข วงษ์เจริญสิน
นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน
นางสาวรัชนี วงษ์เจริญสิน

ก่อนรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
จานวนหุ้น ร้อยละ

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

51.27
38.00
3.84
2.27
0.86
0.38
0.40
0.38
0.30
0.29
0.47
0.34

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
ที่จดั สรรให้ผ้ถู ือหุ้น PSP
ตามสัดส่วน
จานวนหุ้น ร้อยละ

15,489,942 100.00
3,872,486 25.00
2,226,679 14.37
135,537
0.88
542,148
3.50
1,887,837 12.19
338,842
2.19
338,842
2.19
338,842
2.19
1,928,496 12.45
108,430
0.70

หลังการรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมดก่อนการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์
จานวนหุ้น
ร้อยละ

29,026,182
13,904,486
1,013,220
2,826,679
135,537
542,148
226,000
1,887,837
438,842
443,442
438,842
78,000
77,500
2,052,996
198,680

69.29
33.19
2.42
6.75
0.32
1.29
0.54
4.51
1.05
1.06
1.05
0.19
0.19
4.90
0.47

กรณี ผ้ถู ือหุ้นมาขายหุ้น
ทัง้ หมดใน Tender Offer
จานวนหุ้น

ร้อยละ

12,250,695 100.00

3,062,673

3,062,674

25.00
25.00
-

หลังจากผู้ถือหุ้นมาขาย
หุ้นทัง้ หมดใน Tender
Offer
จานวนหุ้น ร้อยละ

41,276,877
13,904,486
1,013,220
5,889,352
135,537
542,148
226,000
1,887,837
438,842
3,506,116
438,842
78,000
77,500
2,052,996
198,680

98.54
33.19
2.42
14.06
0.32
1.29
0.54
4.51
1.05
8.37
1.05
0.19
0.19
4.90
0.47
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายกิตชิ ยั วงษ์เจริญสิน
นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
นายมานิต วงษ์เจริญสิน
นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน
นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
Mr.Chen Jui Ying
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายเฉิน ยุ่ย เถิง
นายไล่ จี เซียง
นายกัว ซือ ลุ่น
นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมติ
นายวรการ วิไลชนม์
นายจุมพล ธรรมธนสกุล
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวมทัง้ หมด

ก่อนรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
จานวนหุ้น ร้อยละ

91,000
175,870
439,500
158,500
125,300
2,834,700
2,188,590
939,782
657,057
511,141
464,990
407,800
230,000
215,000
4,414,695
26,399,995

0.34
0.67
1.66
0.60
0.47
10.74
8.29
3.56
2.49
1.94
1.76
1.54
0.87
0.81
16.72
100.00

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
ที่จดั สรรให้ผ้ถู ือหุ้น PSP
ตามสัดส่วน
จานวนหุ้น ร้อยละ

379,505
379,504
108,430
3
542,146
2,362,215

2.45
2.45
0.70
0.00
3.50
15.25

15,489,942 100.00

หลังการรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมดก่อนการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์
จานวนหุ้น
ร้อยละ

470,505
555,374
108,430
439,503
700,646
2,487,515
2,834,700
2,188,590
841,500
536,800
462,000
464,990
407,800
230,000
215,000
4,682,375
41,889,937

1.12
1.33
0.26
1.05
1.67
5.94
6.77
5.22
2.01
1.28
1.10
1.11
1.54
0.87
0.81
11.18
101.19

กรณี ผ้ถู ือหุ้นมาขายหุ้น
ทัง้ หมดใน Tender Offer
จานวนหุ้น

3,062,674
3,062,674

ร้อยละ

25.00
25.00

12,250,695 100.00

หลังจากผู้ถือหุ้นมาขาย
หุ้นทัง้ หมดใน Tender
Offer
จานวนหุ้น ร้อยละ

470,505
3,618,048
108,430
3,502,177
700,646
2,487,515

1.12
8.64
0.26
8.36
1.67
5.94

613,060
1.46
41,889,937 100.00
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ราคาเสนอซือ้
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 34.28 บาทต่อหุ้น (สามสิบสีบ่ าทยี่สบิ แปดสตางค์) (“ราคาเสนอ
ซือ้ ”) โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชาระค่าตอบแทนในรูปของเงินสด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะแสดงเจตนาขายหุน้ ต้องชาระ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการขายหุ้น ในอัต ราร้อ ยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูล ค่ า เพิ่ม ในอัต ราร้อ ยละ 7 ของ
ค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ ดังกล่าว ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ สุทธิทผ่ี แู้ สดงเจตนาขายจะได้รบั เท่ากับหุน้ ละ 34.1883 บาท
ต่อหุน้ (สามสิบสีจ่ ุดหนึ่งแปดแปดสามบาท) ซึง่ เป็ นราคาเสนอซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) ผูท้ าคา
เสนอซือ้ อาจเปลีย่ นแปลงราคาเสนอซือ้ หากมีเหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของกิจการในระหว่ างระยะเวลา
รับซือ้ สาหรับกรณีผแู้ สดงเจตนาขายทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลสัญชาติไทยมีหน้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
ระยะเวลารับซือ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะรับซือ้ หลักทรัพย์เป็ นเวลารวมทัง้ สิน้ 45 วันทาการ ตัง้ แต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 16.00 น. โดยเริม่
ตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2560 จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2560 (“ระยะเวลารับซือ้ ”) ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับ
ซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะไม่ขยายระยะเวลารับซือ้ อีก (Final Period) ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาใน
การเสนอซือ้ หากมีเหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้
2 ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ
ระยะเวลาในการทาคาเสนอซื้อเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2560 จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็ นเวลารวม
ทัง้ สิน้ 45 วันทาการ และมีราคาเสนอซือ้ หุน้ เท่ากับ 34.28 บาทต่อหุน้ และในระหว่างการทาคาเสนอซือ้ นี้ บริษทั ฯ จะมี
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
PSP เป็ นจานวนเท่ากับ 530,995,211.76 บาท และบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
PSP โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 15,489,942 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยกาหนด
ราคาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ราคาหุ้นละ 34.28 บาท แทนการชาระด้วยเงินสด ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อ
ชาระการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เท่ากับร้อยละ 58.67 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประเมินราคาหุ้นของกิจการด้วยวิธี
ต่างๆ ออกเป็ น 2 กรณี คือ
 กรณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP) และ
 กรณี 2 : ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP
และเปรียบเทียบราคาหุน้ ที่ประเมิน ได้จากทัง้ 2 กรณีกบั ราคาเสนอซือ้ ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการประเมิน ราคาหุ้น ในแต่ ล ะวิธี เพื่อ ให้ค วามเห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น ควรตอบรับหรือ ตอบปฏิเ สธค าเสนอซื้อ โดยมี
รายละเอียดของการประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธี ดังนี้
กรณี 1 : CPL ยังคงดาเนิ นธุรกิ จเหมือนเดิ ม (ผูถ้ ือหุ้นไม่อนุมตั ิ การรับโอนกิ จการทัง้ หมดจาก PSP)
1.1. วิธมี ลู ค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินราคากิจการของ CPL ตามวิธนี ้ีแสดงให้เห็นถึงมูลค่าซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ในทีน่ ้เี ป็ นการประเมินมูลค่าตามบัญชีของ CPL ตามงบการเงินระหว่างกาลสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ ผ่าน
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีท่ี ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
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รายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

จานวนเงิ น (ล้านบาท)
264.00
198.00
475.38
937.38
26.40
35.51

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธมี ูลค่าหุน้ ตามบัญชี ได้มลู ค่าของกิจการ CPL เท่ากับ 937.38 ล้านบาท หรือ
เท่ากับ 35.51 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ ทีร่ าคา 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 1.23 บาทต่อหุน้ หรือสูงกว่า
คิดเป็ นร้อยละ 3.59 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้มูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธที ส่ี ะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์
บางรายการและเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีใ่ ช้อา้ งอิง รวมทัง้ ไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถใน
การนาสินทรัพย์เหล่านัน้ ไปทากาไรในอนาคตของธุรกิจของ PSP ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
1.2. วิธปี รับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่ากิจการตามวิธนี ้ี เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ CPL ของงบการเงินสอบทานสิน้ สุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 ปรับปรุงด้วยราคาประเมินทีด่ นิ และอาคารเพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดหรือมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์นนั ้ ๆ โดยราคาประเมินของทีด่ นิ และอาคารจัดทาขึน้ โดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษทั
ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) ข้อ 7) สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงรายการ สรุปได้ดงั นี้
รายการทรัพย์สิน

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

1. ทรัพย์สนิ ทีแ่ สดงใน “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”
1.1. ทีด่ นิ เปล่า ซอยเทศบาลบางปู 88/1 เขต เทศบาลตาบลบาง
ปูตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีร่ วม 9-2-30 ไร่
1.2. ทีด่ นิ ซอยเทศบาลบางปู 88/1 ถนนสุขมุ วิทตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีร่ วม 12-2-55 ไร่

68.94

2. ทรัพย์สนิ ทีแ่ สดงใน “ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์”
2.1. อาคารโกดังเก็บสินค้า จานวน 2 หลัง อาคารพักพนักงาน
จานวน 1 หลัง และอาคารห้องน้ าจานวน 1 หลัง ซอยเทศบาลบาง
ปู 88/1 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
2.2. ทีด่ นิ ทีห่ มูท่ ่ี 6 ในเขตเทศบาลตาบลบางปู ตาบลบางปูใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีร่ วม 8-1-26 ไร่

มูลค่าทางบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559
(ล้านบาท)

ส่วนต่าง
(ล้านบาท)

110.811

33.96

45.392

17.94

27.44

116.41

15.49

100.92

75.83
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รายการทรัพย์สิน
2.3. อาคารสานักงาน 4 ชัน้ จานวน 1 หลัง อาคารโรงงานฟอก
หนัง จานวน 4 หลัง และ อาคารอื่นๆ จานวน 6 หลัง ทีห่ มูท่ ่ี 6 ใน
เขตเทศบาลตาบลบางปู ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
2.4. ทีด่ นิ ทีห่ มูท่ ่ี 6 ซอยเทศบาลบางปู 88/1 และ ซอยเทศบาล
บางปู 90 ในเขตเทศบาลตาบลบางปู ตาบลบางปูใหม่ จังหวัด
สมุทรปราการ
เนื้อทีร่ วม 10-2-92 ไร่
2.5. อาคารโรงงาน จานวน 10 หลัง อาคารห้องน้ า และ อาคาร
ส่วนควบ ทีห่ มูท่ ่ี 6 ซอยเทศบาลบางปู 88/1 และ ซอยเทศบาลบางปู 90
ในเขตเทศบาลตาบลบางปู ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
รวม

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

มูลค่าทางบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559
(ล้านบาท)

ส่วนต่าง
(ล้านบาท)

46.46

3.90

42.56

113.67

41.60

72.07

40.04

11.22

28.82

506.74

200.97

305.77

หมายเหตุ : รายงานประเมินสินทรัพย์จดั ทาโดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จากการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยบริษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระข้างต้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าให้มกี ารปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของบริษทั ในครัง้ นี้เพิม่ ขึน้ เท่ากับ ประมาณ 305.77 ล้านบาท
: 1 มูลค่าทางบัญชีน้เี ป็ นมูลค่าทางบัญชีของทีด่ นิ ในข้อ 1.1 และ 1.2
: 2 เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ซื้อระบบท่อน้ามูลค่า 169,010 บาท

รายการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ปรับปรุงรายการ : มูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
มูลค่าบัญชีหลังปรับปรุง
จานวนทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุงต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

จานวนเงิ น (ล้านบาท)
937.38
305.771
1,243.14
26.40
47.09

หมายเหตุ : รายงานประเมินสินทรัพย์จดั ทาโดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จากการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยบริษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระข้างต้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าให้มกี ารปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้เพิม่ ขึน้ เท่ากับ ประมาณ 305.77 ล้านบาท

ทัง้ นี้ มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสิน ค้า
คงเหลือลดลงในงวด 9 เดือนปี 2559 เป็ นจานวน 7.06 ล้านบาทแล้ว
จากการประเมินมูลค่ากิจการตามวิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี จะได้มูลค่าของกิจการ CPL เท่ากับ 1,243.14 ล้านบาท
หรือเท่ากับ 47.09 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ ทีร่ าคา 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 12.81 บาทต่อหุน้ หรือสูง
กว่าคิดเป็ นร้อยละ 37.37 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธที ส่ี ะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทใ่ี กล้เคียงปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ูลค่าหุน้
ตามบัญชีรวมทัง้ ได้คานึงถึงเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีใ่ ช้อา้ งอิง อย่างไรก็ตาม วิธนี ้ีไม่ได้
คานึงถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต และไม่ได้คานึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
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รวมทัง้ ปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคงดาเนินธุรกิจหลัก คือ
ผลิตและจาหน่ ายหนังวัวฟอกสาเร็จรูปต่อไป โดยไม่มแี ผนทีป่ ิ ดกิจการเพื่อดาเนิ นการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ออกทัง้ หมด
นอกจากนัน้ มูลค่าประเมินตามราคาตลาด ไม่ได้รบั ประกันว่าหากต้องการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ออกทัง้ หมด จะสามารถ
จาหน่ายออกทัง้ หมดได้ตามมูลค่าทีป่ ระเมิน ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
1.3. วิธมี ลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Value Approach)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ูลค่าหุน้ ตามวิธรี าคาตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงราคา
และปริมาณการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระคานวณราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Volume
Weighted Average Price) ย้อนหลัง ตัง้ แต่ 15 วันทาการ จนถึง 270 วันทาการ โดยนับย้อนหลังจากวันที่ 9 มกราคม
2560 ซึง่ เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ รับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยราคาตลาดสามารถสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญที่
ซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยนั ก ลงทุ น จากการพิจ ารณารับ รู้ข้อ มูล ข่า วสารต่ า งๆ ทัง้ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภาวะ
อุตสาหกรรม และ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตามสภาวะตลาดทัวไป
่ โดยรายละเอียดการซือ้ ขายของหุน้ สามัญ CPL ใน
แต่ละช่วงเวลาสามารถสรุปได้ดงั นี้
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (บาทต่อหุ้น)
15 วันทาการ 30 วันทาการ 90 วันทาการ 180 วันทาการ 270 วันทาการ
มูลค่าซือ้ ขายเฉลีย่ (ล้านบาท) 58,822.73
62,645.45
72,438.77
77,712.12
130,147.68
ปริมาณซือ้ ขายเฉลีย่ (หุน้ )
1,845.45
2,027.27
2,337.68
2,452.31
3,887.32
ราคาหุน้ CPL (บาทต่อหุน้ )
31.87
30.90
30.99
31.69
33.48
CPL

ทีม่ า: ข้อมูลจาก S&P Capital IQ

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธมี ลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด ราคาประเมินของบริษทั CPL จะเท่ากับ 815.80 –
883.87 ล้านบาท หรือเท่ากับ 30.90 – 33.48 บาทต่อหุน้ ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซือ้ ทีร่ าคา 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน
0.80-3.38 บาทต่อหุน้ หรือต่ากว่าคิดเป็ นร้อยละ 2.33 – 9.86 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ วิธีมู ล ค่ า หุ้น ตามราคาตลาดเป็ น วิธีส ะท้อ นราคาของหลัก ทรัพ ย์โ ดยอ้า งอิง จากราคาซื้อ ขายของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาในอดีตทีผ่ ่านมา หากสภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ในสภาวะปกตินัก
ลงทุนสามารถซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้ตามที่ต้องการของผู้ท่ตี ้อง การจะซื้อ และผู้ท่ี
ต้องการจะขาย การประเมินด้วยวิธนี ้กี จ็ ะสะท้อนมูลค่าของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ได้ แต่เนื่องจากการซือ้ ขายหุน้ ของ CPL ใน
ปี 2559 มี Turnover Ratio เท่ากับร้อยละ 1.60 และปี 2560 ตัง้ แต่ต้นปี จนถึงปั จจุบนั มี Turnover Ratio เท่ากับร้อยละ
0.95 ถือว่า Turnover Ratio ต่ า จึงทาให้มูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดไม่เหมาะทีจ่ ะเป็ นวิธที ส่ี ะท้อนมูลค่าทีเ่ หมาะสมของ
บริษทั ฯ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
1.4. วิธเี ปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการนาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการ
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนทัง้ ในตลาด SET และ ตลาดในภูมภิ าคเอเชีย โดยคานึงจากสัดส่วน
รายได้ทไ่ี ด้จากการขายหนังฟอกกึง่ สาเร็จรูปและสาเร็จรูป โดยทัง้ 2 บริษทั มีรายได้หลักจากการขายหนังฟอกสาเร็จรูป
และกึง่ สาเร็จรูป จัดว่ามีธุรกิจหลักทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ CPL จึงนามาทาการเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าทีเ่ หมาะสม
โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกบริษทั คู่เทียบทัง้ หมดจานวน 2 ราย ดังนี้
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ชื่อบริษทั

ตัวย่อ

ตลาด

ลักษณะการดาเนิ นธุรกิ จ

Guangdong
Tannery Limited

1058

ฮ่องกง

ปั จจุบนั เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีด่ าเนินการและขายหนังฟอกกึง่ สาเร็จรูปและ
สาเร็จรูปในประเทศจีน รวมถึงรับซือ้ ขายชิน้ ส่วนหนัง ให้เช่าโรงงานและ
เครื่องจักรและรับจ้างผลิตหนังควายตามคาสังของลู
่
กค้า โดยมีรายได้
ทัง้ หมดจากการขายหนังฟอกสาเร็จรูปและกึง่ สาเร็จรูป

บริษัท อิน เตอร์ไ ฮด์
จากัด(มหาชน)

IHL

ไทย

เป็ นบริษทั ที่ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายหนังสาหรับเบาะรถยนต์
หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หัวเกียร์ พวงมาลัย เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า โดยใช้
หนังโค หรือหนังกระบือ ในการผลิตหนังผืนสาเร็จรูป ชิน้ งานหนังตัดขึน้
รูป โดยผ่าน กรรมวิธีฟอกย้อม และนามาตัด หรือเย็บเป็ นผลิตภัณฑ์
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั เช่น โปรตีน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ดังกล่าว เป็ นการดาเนินงานตามคาสังของลู
่
กค้า โดยมีสดั ส่วนรายได้ท่ี
ได้จากการขายหนังฟอกสาเร็จรูปและกึง่ สาเร็จรูปร้อยละ 78 ของรายได้รวม

 วิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คูณกับ ค่ า เฉลี่ย อัต ราส่ว นราคาตลาดต่ อ มูล ค่ า ตามบัญ ชี (P/BV) ของบริษัท จดทะเบีย นที่ใ ช้อ้า งอิงเป็ น คู่เ ทียบใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตัง้ แต่ 15 วันทาการจนถึง 270 วันทาการ โดยนับย้อนหลังจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ซึง่ เป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ รับโอน
กิจการทัง้ หมดของ PSP สรุปได้ดงั นี้
บริษทั คู่เทียบ
Guangdong Tannery Limited
บมจ. อินเตอร์ไฮด์
ค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษทั คู่เทียบ
ค่าเฉลี่ย P/BV ของ CPL

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
ตามช่วงเวลาจานวนวันทาการย้อนหลังต่างๆ (เท่า)
15 วัน
30 วัน
90 วัน
180 วัน
270 วัน
1.65
1.67
1.61
1.52
1.50
2.47
2.46
2.65
2.75
2.64
2.06
2.06
2.13
2.13
2.07
0.90
0.87
0.89
0.90
0.94

สรุปการประเมินราคาหุน้ ของบริษทั ฯ ตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
อัตราส่วนราคาตามช่วงเวลาจานวนวันทาการ
ย้อนหลังต่างๆ (เท่า)
15 วัน
30 วัน
90 วัน
180 วัน 270 วัน
ค่าเฉลีย่ P/BV
2.06
2.06
2.13
2.13
2.07
มูลค่าตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
937.38
937.38
937.38
937.38
937.38
มูลค่าบริษทั (ล้านบาท)
1,932.16 1,931.92 1,997.50 1,999.57 1,943.86
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
73.19
73.18
75.66
75.74
73.63
จากการประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่ อมูลค่าตามบัญชี จะได้ราคาประเมินของบริษัท CPL
เท่ากับ 1,931.92 – 1,999.57 ล้านบาท หรือเท่ากับ 73.18 – 75.74 บาทต่ อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อของ CPL ที่ราคา
34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 38.90 – 41.46 บาทต่อหุน้ หรือสูงกว่าคิดเป็ นร้อยละ 113.48 – 120.95 ของราคาเสนอซือ้
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ทัง้ นี้ วิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นวิธที ่สี ะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษทั จดทะเบียนทีใ่ ช้อา้ งอิง โดยไม่สะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ
ความสามารถในการทากาไร และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แม้ว่าบริษัทคู่เทียบที่เลือกมามีลกั ษณะการดาเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับ CPL แต่ยงั มีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้างทางการเงิน และสภาพการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ของแต่ละประเทศ ทาให้ทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
 วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earning Ratio Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกาไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลัง 12 เดือน
ล่าสุด คูณกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนทีใ่ ช้อ้างอิงเป็ นคู่เทียบ ในช่วง
เวลาต่างๆ ตัง้ แต่ 15 วันทาการจนถึง 270 วันทาการ โดยนับย้อนหลังจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ซึ่งเป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ รับโอน
กิจการทัง้ หมดของ PSP
เนื่องจากกาไรสุทธิต่อหุน้ ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดของบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน จึงไม่สามารถนา
วิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดเฉลีย่ ต่อกาไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) มาใช้ประเมินมูลค่าหุน้
ของบริษทั ฯ ในคร้งั นี้ได้
1.5. วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ เป็ นการคานวณหามูลค่าหุ้นโดยคานึงถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รบั ในอนาคต 5 ปี ขา้ งหน้า ตัง้ แต่ปี 2560 ถึงปี 2564 ด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท่ ่เี กีย่ วข้องเกีย่ วกับสมมติฐาน และเหตุ
ผลต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทาประมาณการงบการเงิน นโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ พิจารณาถึง
ข้อมูลทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการจัดทาประมาณการด้วย
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้นในครัง้ นี้ จัดทาขึ้นบนสมมติฐานที่กิจการดาเนินธุรกิจ อย่างต่ อเนื่อง
(Going Concern Basis) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และข้อมูลทีร่ บั รูไ้ ด้ในปั จจุบนั ทัง้ นี้ หากปั จจัยดังกล่าว
หรือปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของกิจการ รวมทัง้ สถานการณ์ของกิจการมีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากสมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ ราคาหุน้ ทีป่ ระเมินได้ตามวิธนี ้จี ะเปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
สมมติ ฐานหลักในการจัดทาประมาณการทางการเงิ น
สมมติฐานหลักในการจัดทาประมาณการทางการเงินในกรณีฐาน (Base case) มีดงั นี้
1.สมมติฐานด้านรายได้
รายได้ของ CPL ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ หนังผิวฟอกสาเร็จรูป หนังท้อง
ฟอกสาเร็จรูป และหนังกึง่ สาเร็จรูป โดยสมมติฐานเกีย่ วกับการประมาณการรายได้ มีดงั นี้
รายได้จากการขายหนังฟอกสาเร็จรูป
 ประมาณการปริมาณขายสาหรับ 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 อ้างอิงจากปริมาณขายเฉลีย่ งวด 10 เดือน ปี 2559
(Annualized) และประมาณการปริมาณขายปี 2560 – 2564 ด้วยอัตราเติบโตร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5
และร้อยละ 1 ต่อปี ตามลาดับ อ้างอิงจากอัตราการเติบโตเฉลีย่ (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ของ
วงจรอุตสาหกรรมระยะเวลา 8 ปี ในช่วงปี 2552-2558 และปี 2559 (10 เดือน)

24

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั ซี.พี.แอล.กรุพ๊ จากัด (มหาชน)

 ราคาขายปี 2559 อ้างอิงราคาขายเฉลี่ย ปี 2559 (งวด 10 เดือน) หลังจากนัน้ ให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ 2 ต่อปี
อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
 อัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ยระยะยาวในช่วง 20 ปี ของประเทศไทยสาหรับตลาดในประเทศ (แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) เท่ากับร้อยละ1.69 ต่อปี และกาหนดให้ใช้ในสมมติฐานเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
 อัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ระยะยาวในช่วง 20 ปี ของสหรัฐอเมริกาสาหรับตลาดส่งออก (แหล่งข้อมูล : Federal Reserve
Economic Data, USA) เท่ากับร้อยละ 2.23 ต่อปี และกาหนดให้ใช้ในสมมติฐานเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
รายได้ (ล้านบาท)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559
(10 เดือน)

หนังฟอกสาเร็จรูป
CAGR

1,459.52 1,814.13 1,728.06 1,733.44 1,835.03
8.81% 5.90% 5.89%

2,282.81 2,240.20
9.36% 7.40%

1,473.34
2.78%*

หมายเหตุ : *CAGR ของช่วงปี 2552 – ปี 2559 (10 เดือน) ทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.78 เกิดจากการคานวณปี 2559 แบบ Anuualized เพือ่ การ
เปรียบเทียบเป็ นฐานข้อมูลรายปี เหมือนกับปี 2552-ปี 2558

รายได้จากการขายหนังกึ่งสาเร็จรูป
 ประมาณการรายได้จากการขายหนังกึง่ สาเร็จรูปสาหรับ 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 อ้างอิงจากปริมาณขายเฉลีย่
งวด 10 เดือน ปี 2559 (Annualized) และประมาณการรายได้จากการขายหนังกึง่ สาเร็จรูปปี 2560 – 2564 เท่ากับ
ร้อยละ 2.98 ของรายได้จากการขายหนังฟอกสาเร็จรูปทัง้ หมด คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
ประมาณการรายได้ปี 2559-2564
ประมาณการรายได้
(ล้านบาท)
หนังฟอกสาเร็จรูป
หนังฟอกกึง่ สาเร็จรูป
รายได้จากการขาย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1,768.01
141.86
1,909.87

1,902.98
56.71
1,959.69

2,096.32
62.47
2,158.79

2,245.16 2,404.56
66.91
71.66
2,312.07 2,476.22

ปี 2564
2,477.17
73.83
2,551.00

รายได้อ่นื ๆของ CPL จะประกอบไปด้วย
 ดอกเบีย้ รับของหุน้ กูไ้ ม่มหี ลักประกัน มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี ตามทีร่ ะบุในหุน้ กูจ้ นครบอายุหนุ้ กู้
 รายได้คา่ เช่าโรงงานจากบริษทั อินทิเกรเต็ดเลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด (บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 40) เป็ นจานวนเงิน
80,000 บาทต่อเดือน อ้างอิงจากสัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร
 รายได้ค่าเช่ารถยนต์จากบริษัท อินทิเกรเต็ดเลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) เป็ นจานวน
15,000 บาทต่อเดือน อ้างอิงจากสัญญาเช่ารถยนต์ทจ่ี ะสิน้ สุดในปี 2560
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สมมติ ฐานด้านรายจ่าย
ต้นทุนขาย





ต้นทุนวัตถุดบิ หลัก ได้แก่ หนังวัวดิบและเคมีภณ
ั ฑ์ ประมาณการต้นทุนวัตถุดบิ หลักอ้างอิงจากต้นทุนวัตถุดบิ
เฉลีย่ ในช่วง 10 เดือนปี 2559 และกาหนดให้มอี ตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 2.0 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 79.09 ของรายได้จากการขายรวม
ค่าแรงงาน กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าโสหุ้ยการผลิตผันแปร คิดเป็ นร้อยละ 5.37 ของต้นทุนวัตถุดบิ หนังฟอกทัง้ หมด อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของปี
2556 - ปี 2559 (งวด 10 เดือน)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร





ค่าใช้จ่ายพนักงานทัง้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ
5 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร ได้แก่ ค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายส่งออก ค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับร้อยละ 1.14 ของ
รายได้หนังฟอกสาเร็จรูปทัง้ หมด อ้างอิงจากค่าเฉลีย่ ของปี 2556 - ปี 2559 (งวด 10 เดือน)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าทีป่ รึกษา ค่าซ่อมบารุง กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ 2
ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารผันแปร ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายบริหาร เท่ากับร้อยละ 0.64 ของรายได้หนัง
ฟอกสาเร็จรูปทัง้ หมด อ้างอิงจากค่าเฉลีย่ ของปี 2556 - ปี 2559 (งวด 10 เดือน)

ค่าใช้จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เท่ากับปี ละ
10.00 ล้า นบาท อ้า งอิง จากการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห าร ซึ่ง เป็ น การลงทุ น เพื่อ ทดแทนส่ว นของเครื่อ งจัก ร อุ ป กรณ์ ท่ี
เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน และมีอตั ราเติบโตร้อยละ 2 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตนและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ตัดค่าเสือ่ มและตัดจาหน่ายตาม
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุของทรัพย์สนิ ตามนโยบายบัญชี
ต้นทุนทางการเงิ น



อัตราดอกเบีย้ ของเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที อยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.28 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ปี 2559 (งวด 10 เดือน)
ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์จานวน 5 คัน มีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.70 ต่อปี

ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
กาหนดให้อตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
สมมติ ฐานเกี่ยวกับประมาณการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ CPL
สมมติ ฐาน
สินทรัพย์
– ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

อ้างอิงตามระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2556 – 2558 เท่ากับ 20 วัน ทัง้ นี้
ไม่ได้นาข้อมูลงวด 9 เดือนปี 2559 มาคานวณค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าเฉลี่ยราย
ไตรมาสมีลกั ษณะสูงกว่าค่าเฉลีย่ รายปี ในขณะทีป่ ระมาณการทางการเงินจัดทา
เป็ นรายปี การใช้ขอ้ มูลฐานรายปี จงึ มีความเหมาะสมมากกว่า
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– เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
– สินค้าคงคลัง

– เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
– เงินลงทุนระยะยาว
– อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

สมมติ ฐาน
ในไตรมาสที่ 4 บริษัท ฯ มีย อดเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เท่า กับ 24 ล้า นบาท และ
กาหนดให้ไม่มเี ปลีย่ นแปลงตลอดอายุระยะเวลาประมาณการ
อ้างอิงตามระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังเฉลี่ยปี 2556 – 2558 เท่ากับ 175
วัน ทัง้ นี้ ไ ม่ ไ ด้น าข้อ มู ล งวด 9 เดือ นปี 2559 มาค านวณค่ า เฉลี่ย เนื่ อ งจาก
ค่าเฉลีย่ รายไตรมาสมีลกั ษณะสูงกว่าค่าเฉลีย่ รายปี ในขณะทีป่ ระมาณการทาง
การเงินจัดทาเป็ นรายปี การใช้ขอ้ มูลฐานรายปี จงึ มีความเหมาะสมมากกว่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็ นจานวน 5.33 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นมูลค่าหลังการประเมินด้อยค่าโดยผู้สอบบัญชี และกาหนดให้ไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
ไถ่ ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้จานวน 16 ล้านบาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 ตามวันครบกาหนดของตราสารหนี้
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ แต่ทงั ้ นี้ได้มกี าร
ปรับด้วยราคาประเมินทรัพย์สนิ เพื่อการประเมินมูลค่ากิจการ CPL ด้วยวิธมี ลู ค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF)
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ

– สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
– สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ
– เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื อ้างอิงตามระยะเวลาการจ่ายหนี้ปี 2556 - 2558 เท่ากับ 56 วันของต้นทุนหนัง
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ดิบและหนังกึ่งสาเร็จรูป ทัง้ นี้ไม่ได้นาข้อมูลงวด 9 เดือนปี 2559 มาคานวณ
ค่าเฉลีย่ เนื่องจากค่าเฉลีย่ รายไตรมาสมีลกั ษณะสูงกว่าค่าเฉลีย่ รายปี ในขณะที่
ประมาณการทางการเงินจัดท าเป็ น รายปี การใช้ข้อมูลฐานรายปี จึงมีค วาม
เหมาะสมมากกว่า
อ้า งอิง ตามระยะเวลาการจ่า ยหนี้ เ ฉลี่ย ปี 2556 – 2558 เท่ า กับ 32 วัน ทัง้ นี้
– เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ไม่ได้นาข้อมูลงวด 9 เดือนปี 2559 มาคานวณค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าเฉลี่ยราย
ไตรมาสมีลกั ษณะสูงกว่าค่าเฉลีย่ รายปี ในขณะทีป่ ระมาณการทางการเงินจัดทา
เป็ นรายปี การใช้ขอ้ มูลฐานรายปี จงึ มีความเหมาะสมมากกว่า
กาหนดให้ชาระคืนตามสัญญาเช่าทางการเงิน
– หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน
อ้างอิงตามรายงานการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 24
– ภาระผูกพันผลประโยชน์
สิงหาคม 2559 จัดเตรียมโดย NIDA Consulting Center หลังจากนัน้ กาหนดให้
พนักงาน
เติบโตในอัตราร้อยละ 5.6 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราเติบโตเฉลีย่ ของมูลค่าทีป่ ระเมิน
ในปี 2560 – ปี 2562
มูลค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ คานวณจากอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับกิจการ
หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี
ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ของอัตราเงินเฟ้ อระยะยาวทีร่ อ้ ยละ 2 ต่อปี และในกรณีทม่ี ลู ค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการไม่มี
การเติบโต ทัง้ นี้ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal
Growth Rate) ของ PSP มีค่าเท่ากับของ CPL เพื่อใช้เป็ นหลักการเดียวกันตามหลัก Going Concern ในการประเมิน
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ราคาของทัง้ สองบริษัท และธุ ร กิจ ฟอกหนั ง และธุ ร กิจ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล (Personal Protective
Equipment – PPE) คาดว่าน่าจะยังมีการเติบโตในระยะยาว
อัตราส่วนลด (Discount rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณอัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ
CPL โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ได้ ดังนี้
WACC = (D/(D+E) x Kd x (1 – T)) + (E/(D+E) x Ke)
โดยที:่
D
E
T
Kd
Ke

หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของ CPL เท่ากับ 424.62 ล้านบาท
มูลค่าตลาดล่าสุดของบริษัท CPL ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (วันกาหนดส่งงบการเงินไตรมาส 3)
เท่ากับ 785.40 ล้านบาท
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20
ต้นทุนของหนี้ อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 4.28 ต่อปี
ต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ คานวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 11.42 ต่อปี

Ke สามารถคานวณด้วยวิธี CAPM ดังนี้:
Ke
โดยที:่
RF
Beta
(β)

= RF + β x (RM – RF)

อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ไ ม่มีค วามเสี่ยง (Risk Free rate) อ้า งอิง จากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.28 ต่อปี (Source: ThaiBMA)
ค่า Beta (β) เป็ นค่าเฉลีย่ ค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์กบั ผลตอบแทนของ
หุ้น ของกลุ่ มบริษัทคู่เ ทียบ (ค านวณจากราคาปิ ด ย้อ นหลัง รายสัป ดาห์ 2 ปี ) ซึ่ง Unlevered Beta มีค่า
เท่ากับ 0.49 และปรับด้วยอัตราหนี้สนิ ต่อทุนของ CPL จะได้ค่า Beta เท่ากับ 0.70
บริษทั คู่เทียบ
Levered Beta
Unlevered Beta
Guangdong Tannery Limited
0.668
0.489
บมจ. อินเตอร์ไฮด์*
0.192
0.141
หมายเหตุ : *ไม่ได้นามาใช้ในการคานวณค่า Beta เนื่องจากมีค่าต่ากว่า 0.30

RM

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market return) คานวณได้จากอัตราผลตอบแทนรวมเฉลีย่ รายปี
จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 15 ปี ย้อนหลัง ณ 30 ธันวาคม 2559 มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.90 ต่อปี

จากสมมติฐานอัตราส่วนคิดลดข้างต้น ได้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (WACC) มีค่าเท่ากับร้อยละ 8.62
โดย WACC ทีใ่ ช้ทเ่ี ท่ากับร้อยละ 8.62 เป็ นการคานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ า้ งอิงจากมูลค่าตลาด (Market Capitalization)
ทัง้ นี้ หากคานวณ WACC จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 WACC จะเท่ากับร้อยละ 8.66
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้มลู ค่าตลาด (Market Capitalization) ในการคานวณ WACC เนื่องจากมูลค่าตลาด (Market
Capitalization) สะท้อนขนาดของธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนได้ดกี ว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบการเงิน
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ประมาณการงบกาไรขาดทุน ปี 2559 – ปี 2564 ของ CPL

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายการขาย
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากการประเมินทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2559
1,909.87
1,766.28
143.59
49.27
102.26
(7.94)
7.29
9.25
(9.91)
12.19
(22.09)
2.21
(19.88)

ประมาณการงบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,959.69 2,158.79 2,312.07 2,476.22 2,551.00
1,740.21 1,908.22 2,038.95 2,177.13 2,242.49
219.48
250.57
273.12
299.10 308.51
41.94
45.15
47.91
50.84
52.84
102.81
107.28
111.24
115.49 118.62
74.73
98.14
113.97
132.76 137.05
1.71
1.73
0.96
0.96
0.96
76.44
99.87
114.93
133.72 138.01
7.82
7.99
8.61
9.20
9.66
68.62
91.88
106.32
124.52 128.35
13.72
18.38
21.26
24.90
25.67
54.90
73.50
85.05
99.61 102.68

2.03

(0.68)

(2.79)

(2.91)

(2.38)

(2.52)

(17.85)

54.22

70.71

82.14

97.23

100.16

หมายเหตุ: ประมาณการปี 2559 เป็ นผลรวมระหว่างผลประกอบการจริงของ CPL ในช่วง 9 เดือนแรก และประมาณการโดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี

การคิ ดลดกระแสเงิ นสดอิ สระ
จากสมมติฐานข้างต้น ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (Free Cash Flow to Firm: FCFF) และมูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดสุทธิเพื่อคานวณหามูลค่าราคายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ CPL มีดงั นี้

กาไรจากการดาเนินงานหลังหักภาษี1
ค่าเสือ่ มราคา
เงินลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
กระแสเงินสดอิสระ
Terminal Value
มูลค่ากิจการ
บวก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน2

Q4-2559
3.54
3.86
175.97
183.37

ประมาณการกระแสเงิ นสดสุทธิ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
61.15
79.89
91.94
106.98
16.70
15.56
14.75
12.28
6.78 (79.19) (62.26) (65.23)
(10.00) (10.20) (10.40) (10.61)
74.63
6.06
34.02
43.41

ปี 2564
110.41
10.45
(32.07)
(10.82)
77.96
1,033.50

1,028.62
74.42
20.00
35.92
158.95
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Q4-2559
ลบ
สินเชื่อทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
มูลค่าหุ้น
จานวนหุน้
ราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ประมาณการกระแสเงิ นสดสุทธิ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

4.20
420.42
893.30
26.40
33.84

หมายเหตุ : 1 กาไรจากการดาเนินงานหลังหักภาษี เท่ากับ กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ x ( 1 – อัตราภาษีเงินได้ทร่ี อ้ ยละ 20 )
2 อสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน เป็ นมูลค่าตามราคาประเมินโดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด ลงวันที่
28 ธันวาคม 2559

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดภายใต้กรณีฐานจะได้ มูลค่าหุ้น CPL เท่ ากับ
893.30 ล้านบาท หรือเท่ากับ 33.84 บาทต่อหุ้น ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซือ้ ทีร่ าคา 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 0.44
บาทต่อหุน้ หรือต่ากว่าคิดเป็ นร้อยละ 1.28 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ วิธมี ูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดภายใต้กรณีฐานสะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการทากาไร
และแนวโน้มการเติบโต รวมทัง้ ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ในอนาคต ซึง่ เป็ นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่าย
ของ CPL ตามหลักเกณฑ์ท่ตี งั ้ อยู่บนสมมติฐานทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ดังนัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธดี งั กล่าวสามารถสะท้อนมูลค่าหุน้ ทีแ่ ท้จริงของหุน้ ได้ดใี นระดับหนึ่ง จึงเลือกใช้วธิ นี ้ี
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระได้วิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี่ย นแปลง (Sensitivity Analysis) โดย
เปลีย่ นแปลงสมมติฐานหลักทีส่ าคัญ คือ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) และ มูลค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ของ CPL อย่าง
มีนยั สาคัญ
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ความอ่อนไหว
มูลค่าหุน้ (ล้านบาท)
ราคาต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
ความอ่อนไหว
มูลค่าหุน้ (ล้านบาท)
ราคาต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

WACC-1.0%
1,038.66
39.34

WACC-0.5%
960.79
36.39

WACC
WACC+0.5% WACC+1.0%
893.30
834.26
782.21
33.84
31.60
29.63

Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Growth 0.0% Growth 0.5% Growth 1.0% Growth 1.5% Growth 2.0%
809.74
848.95
893.30
943.88
1,002.10
30.67
32.16
33.84
35.75
37.96

จากการวิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี่ย นแปลงข้า งต้น มูลค่ากิ จการของ CPL เท่ ากับ 782.21 –
1,038.66 ล้านบาท หรือเท่ากับ 29.63 – 39.34 บาทต่อหุ้น ซึ่ง (ต่ ากว่า) / สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ราคา 34.28 บาทต่อหุน้
เป็ นจานวน (4.65) – 5.06 บาทต่อหุน้ หรือ (ต่ากว่า) / สูงกว่าคิดเป็ นร้อยละ (13.56) – 14.76 ของราคาเสนอซือ้
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กรณี 2 : ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ การรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ PSP
เนื่องจากในระหว่างการทาคาเสนอซื้อในวันที่ 13 มกราคม 2560 จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็ นเวลารวม
ทัง้ สิน้ 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะมีการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณา
การรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เป็ นจานวนเท่ากับ 530,995,211.76 บาท และบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนในการ
รับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 15,489,942 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้
ละ 10.00 บาท โดยกาหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีร่ าคาหุน้ ละ 34.28 บาท แทนการชาระด้วยเงินสด ดังนัน้ ในการ
พิจารณามูลค่าหุ้นของ CPL จึงควรพิจารณามูลค่าหุน้ ของ CPL ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ PSP ซึง่ จะมีมลู ค่าของ PSP รวมอยู่ในมูลค่าของ CPL ด้วย
2.1 วิธมี ลู ค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เสมือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดทาโดยบริษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.และเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ PSP โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ซึง่ ส่งผลให้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาล
เสมือนนี้อาจจะไม่เหมาะสมสาหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื
ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนระหว่างกาลของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(ล้านบาท)
ทรัพย์สิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน

งบการเงิ นสอบทาน
CPL

74.42
130.15
20.00
1,002.55
0.14
1,227.26
5.33
30.59
124.99
143.99
5.92
22.64
0.07
333.53
1,560.78

PSP

30.82
94.36
181.01
0.20
306.39
1.67
0.26
195.74
0.73
2.82
6.36
1.12
208.69
515.08

ข้อมูลทางการ
เงิ นรวมเสมือน
ของบริษทั ฯ
105.24
217.77
20.00
1,183.55
0.33
1,526.90
1.67
0.26
5.33
30.59
124.99
339.72
0.73
8.74
22.64
7.55
542.22
2,069.12
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 41,889,937 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 41,889,937 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงิ นสอบทาน
CPL
420.42
163.62

ข้อมูลทางการ
เงิ นรวมเสมือน
PSP
ของบริษทั ฯ
119.29
539.71
79.39
236.27

584.04
4.20
35.17
39.37
623.41

5.02
2.56
3.62
209.87
3.76
1.49
16.99
6.34
28.58
238.46

5.02
4.07
3.62
788.68
3.76
4.18
52.16
6.34
66.44
855.12

264.00

100.00

418.90

264.00
198.00
-

100.00
(20.00)

418.90
574.10
(290.26)

28.94
446.44
937.38
1,560.78

1.96
194.66
276.62
515.08

28.94
482.32
1,214.00
2,069.12

ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือนของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมดจาก PSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน

จานวนเงิ น (ล้านบาท)

418.90
574.10
(290.26)
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ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือนของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิ จการ
ทัง้ หมดจาก PSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
กาไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้ ของ CPL ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

จานวนเงิ น (ล้านบาท)
511.26
1,214.00
41.89
28.98

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธมี ูลค่าหุน้ ตามบัญชี มูลค่าของกิจการ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก
PSP เท่ากับ 1,214.00 ล้านบาท หรือเท่ากับ 28.98 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นมูลค่าทีต่ ่ ากว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 34.28 บาทต่อ
หุน้ เป็ นจานวน 5.30 บาทต่อหุน้ หรือต่ากว่าร้อยละ 15.46 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้มูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธีท่สี ะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้ ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทัง้ ไม่ได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการนาสินทรัพย์เหล่านัน้ ไปทากาไรในอนาคตของธุรกิจของ PSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วธิ นี ้ี
2.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่ากิจการตามวิธนี ้ี เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ CPL ของงบการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ปรับปรุงด้วยราคาประเมินทีด่ นิ และอาคารเพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดหรือมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
นัน้ ๆ ของทัง้ CPL และ PSP โดยราคาประเมินของทีด่ นิ และอาคารของบริษทั ฯ จัดทาขึน้ โดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยดูรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่า
หุน้ ตามบัญชีของ CPL ได้ทก่ี รณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมด
ของ PSP) วิธปี รับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชีของ CPL (Adjusted Book Value Approach)
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ PSP ปรับปรุงจากงบการเงินสอบทานสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ด้วยรายการต่างๆ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นัน้ ๆ ได้แก่ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
และการจ่ายเงินปั นผล โดยราคาประเมินของทีด่ นิ และอาคารจัดทาขึน้ โดยบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ลงวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 2
ข้อมูลบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด ข้อ 11) สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้
โปรดักส์ จากัด โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงรายการหลักๆ สรุปได้ดงั นี้
(1) ทีด่ นิ และ อาคาร ที่ PSP จาหน่ายออกไปในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ขายให้บริษทั จิงดง ซีเอส รับเบอร์
จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกับ PSP โดยนาย วิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน นาย มานิต วงษ์เจริญสิน และ นาย ภูวสิษฎ์
วงษ์เจริญสิน เป็ นกรรมการ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 49.00 ในบริษทั จิงดง ซีเอส รับเบอร์ จากัด ทัง้ นี้ รายการขายทีด่ นิ
นี้เกิดขึน้ ก่อนวันโอนกิจการตามสัญญาการโอนกิจการทัง้ หมด และสัญญาโอนกิจการจะลงนามภายในเดือนมกราคม
2560
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ที่ดิน และ อาคาร (บาท)
ทีด่ นิ 10 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน แบ่งขายจากทีด่ นิ
ทีเ่ ลขที่ 199/8 หมู่ 3 ซอยกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน
ถนนสายบ้า นบึง -หนองกาน้ า (ซบ. 3023) ต าบล
บ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559
11,678,714

มูลค่าขาย
54,700,000

กาไรจากการ
ขายสิ นทรัพย์
43,021,286

(2) ราคาประเมินทีด่ นิ และอาคาร
ที่ดิน และ อาคาร (บาท)
ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง 21-9-92 ไ ร่
เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ซอยกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน
ถนนสายบ้านบึง -หนองกาน้ า (ซบ. 3023) ตาบล
บ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-36 ไร่
เลขที่ 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด ถนน
สุ ขุ ม วิท (ทล.3) ต าบลมาบตาพุ ด อ าเภอเมือ ง
ระยอง จังหวัดระยอง
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-46 ไร่
เลขที่ 133/29-30 โครงการเจริ ญ สิ น ธานี ซอย
เทศบาลบางปู ซอย 69/1 (เจริญ สิน ธานี ) ถนน
สุ ขุ ม วิ ท (ทล.3) ต าบลบางปู ใ หม่ อ าเภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-1-00.5 ไร่
เลขที่ 333/136-139 โครงการเจริญ สิน ธานี ถนน
สายสัต หีบ -ฉะเชิง เทรา (ทล.331) ต าบลบ่ อ วิน
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-84 ไร่
เลขที่ 109, 109/1, 109/2 โครงการพานทองนคร
ถนนสายบ้านเก่า-พานทอง (ทล.3466) ตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-17 ไร่
เลขที่ 54/109 หมู่ท่ี 13 ถนนนวนครแยกจากถนน
พหลโยธิน (ทล.1) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-40 ไร่
เลขที่ 61/1-2 หมู่ ท่ี 6 ถนนสายบ้า นดอนหัว ฬ่ อ บ้ า นเก่ า ต าบลดอนหัว ฬ่ อ อ าเภอเมื อ งชลบุ รี
จังหวัดชลบุรี

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559

มูลค่าประเมิ น

มูลค่าเพิ่มขึน้ /
(ลดลง)

22,267,015

105,366,083

83,099,068

2,566,466

7,000,000

4,433,534

1,799,596

6,000,000

4,200,404

14,459,236

20,800,000

6,340,764

3,385,264

9,300,000

5,914,736

3,100,000

4,000,000

900,000

5,271,181

8,000,000

2,728,819
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ที่ดิน และ อาคาร (บาท)
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-68 ไร่
เลขที่ 35/239, 35/240 ถนนสายปลวกแดง-ห้วยปราบ
(รย.4013) ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-64 ไร่
เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถนนสายเลีย่ งเมืองชลบุรี (ทล.361)
ตาบลหน่อไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-0-51 ไร่
เลขที่ 90/62 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ตาบลเชียง
รากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง 0-1-16 ไร่
99/419-423 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนบางนา-ตราด
(ทล.34) กม. 18+300 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
รวม

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559

มูลค่าประเมิ น

มูลค่าเพิ่มขึน้ /
(ลดลง)

5,661,229

8,000,000

2,338,771

4,495,229

7,606,400

3,111,171

8,512,465

5,486,380

(3,026,085)

12,481,027

21,500,000

9,018,973

83,998,706

203,058,863

119,060,157

ทัง้ นี้ PSP ไม่ได้นาทีด่ นิ จานวน 2 โฉนดตามตารางด้านล่างนี้ไปทาการประเมินราคาสินทรัพย์ ส่งผลให้มลู ค่า
ทีด่ นิ ทัง้ 2 โฉนดดังกล่าวยังคงเป็ นราคาต้นทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เนื่องจากโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24390 ติดภาระ
จายอม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงให้มลู ค่าของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24390 คงอยู่ตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 สาหรับโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24391 อยู่ระหว่างรอการโอนให้กบั องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ จึงได้ตดั ออกจากมูลค่าของวิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน และ อาคาร (บาท)

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559
ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง 1-0 -55 ไ ร่
177,637
เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ซอยกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน
ถนนสายบ้านบึง -หนองกาน้ า (ซบ. 3023) ตาบล
บ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24390)
ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง 1-1-54 ไ ร่
216,287
เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ซอยกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน
ถนนสายบ้านบึง -หนองกาน้ า (ซบ. 3023) ตาบล
บ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24391)
รวม
393,924

รายละเอียด
ไม่ได้ประเมินราคา
เนื่องจากมีภาระจายอม

ไม่ได้ประเมินราคา เนื่องจากรอทา
รายการโอนออกให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบึง
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(3) ราคาประเมินของเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งจักรพร้อมอุปกรณ์ (บาท)

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 2559

มูลค่าประเมิ น

มูลค่าเพิ่มขึน้
(ลดลง)

494,354

6,860,000

6,365,646

เ ค รื่ อ ง จั ก ร พ ร้ อ ม ทั ้ ง อุ ป ก ร ณ์ ตั ้ ง อ ยู่ ที่
เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ซอยกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน
ถนนสายบ้า นบึง -หนองกาน้ า (ซบ. 3023) ต าบล
บ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(4) PSP มีการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 5 บาท ตามจานวนหุน้ ทีม่ อี ยู่ 10,000,000 หุน้ รวมเป็ นมูลค่า
50,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
รายการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ PSP ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

จานวนเงิ น (ล้านบาท)

บวก กาไรจากการขายทีด่ นิ และอาคารในไตรมาส 4 ปี 2559

43.02

บวก มูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการประเมินมูลค่าของทีด่ นิ และอาคาร

119.06

บวก มูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการประเมินมูลค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ลบ เงินปั นผลจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ PSP ในเดือนธันวาคม 2559
ลบ ทีด่ นิ รอโอนออกให้ อบต.
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ PSP

6.37
(50.00)
(0.22)
118.23

รายการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ CPL ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุงของ CPL
จานวนเงิ น (ล้านบาท)
ภายหลังการรับโอนกิ จการทัง้ หมดจาก PSP
มูลค่าตามบัญชีของงบการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
1,214.00
1
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ CPL
305.77
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ PSP2
118.23
มูลค่าบัญชีหลังปรับปรุง
1,638.00
จานวนหุน้ ของ CPL ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP (ล้านหุน้ )
41.89
มูลค่าปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ของ CPL ภายหลังการรับโอนกิ จการทัง้ หมดจาก
39.10
PSP (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ : 1รายการปรับปรุงของ CPL ได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการประเมินโดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด
รายละเอียดตามทีแ่ สดงไว้ในกรณี 1 : CPL ยังดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP)
2รายการปรับปรุงของ PSP ได้แก่ กาไรทีเ่ กิดขึน
้ จากการขายทีด่ นิ และอาคาร มูลค่าสินทีด่ นิ อาคาร และ อุปกรณ์ทเ่ี พิ่มขึน้
จากการประเมินโดย บริษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จากัด รายการจ่ายเงินปั นผล และ รายการทีด่ นิ รอโอนให้ อบต.
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จากการประเมินมูลค่ากิจการตามวิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี จะได้มูลค่าของกิจการ CPL ภายหลังการรับ
โอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เท่ากับ 1,638.00 ล้านบาทหรือเท่ากับ 39.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าราคา
เสนอซือ้ ที่ 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 4.82 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นสูงกว่าร้อยละ 14.06 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธที ส่ี ะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทใ่ี กล้เคียงปั จจุบ ั นมากกว่าวิธมี ูลค่าหุน้
ตามบัญชีรวมทัง้ ได้คานึงถึงเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีใ่ ช้อา้ งอิง อย่างไรก็ตาม วิธนี ้ีไม่ได้
คานึงถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต และไม่ได้คานึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคงดาเนินธุรกิจหลักคือ
ผลิตและจาหน่ ายหนังวัวฟอกสาเร็จรูปต่อไป และ PSP ยังคงดาเนินธุรกิจหลักคือผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่วน
บุคคลแบบครบวงจร โดยไม่มแี ผนทีป่ ิ ดกิจการเพื่อดาเนินการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ออกทัง้ หมด นอกจากนัน้ มูลค่าประเมิน
ตามราคาตลาด ไม่ได้รบั ประกันว่าหากต้องการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ออกทัง้ หมด จะสามารถจาหน่ ายออกทัง้ หมดได้ตาม
มูลค่าทีป่ ระเมิน ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
2.3 วิธมี ลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Value Approach)
หากผู้ถือ หุ้นอนุ ม ัติการรับ โอนกิจ การทัง้ หมดของ PSP จะทาให้บริษัท ฯมีจานวนหุ้นจากปั จจุบ ันเท่ากับ
26,399,995 หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนหุน้ 41,889,937 หุน้ และจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 CPL จะมีสิน ทรัพย์จาก 1,560.78 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น เป็ น 2,069.12 ล้า นบาท มีห นี้ สิน จาก 623.41 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ เป็ น 855.12 ล้านบาท ส่วนของทุนจาก 937.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,214.00 ล้านบาท จะมีรายได้รวมจาก
1,477.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,909.89 ล้านบาท และจากมีผลขาดทุนสุทธิ จานวน (21.27) ล้านบาท กลายเป็ นมี
กาไรสุทธิ จานวน 15.37 ล้านบาท ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของทุน รายได้ กาไรสุทธิ และจานวนหุน้
น่ าจะส่งผลต่อราคาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถคาดการณ์ราคาตลาดทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงไปได้เนื่องจากขึน้ อยู่กบั มุมมองของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทีส่ นใจในหุน้ CPL
2.4 วิธเี ปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
 วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินรวม
เสมือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คูณกับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริษทั จดทะเบียนที่
ใช้อา้ งอิงเป็ นคู่เทียบในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้ แต่ 15 วันทาการจนถึง 270 วันทาการ โดยนับย้อนหลังจากวันที่ 9 มกราคม 2560
ซึง่ เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ให้บริษทั ฯ รับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP และเป็ นวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่
ครอบงากิจการ (แบบ 247-3) จากผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
บริษทั จดทะเบียนทีใ่ ช้อา้ งอิงเป็ นคู่เทียบเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษทั
โดยเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับบ PSP ทัง้ ในตลาด SET และ ตลาดในภูมภิ าคเอเชีย มา
ทาการเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าทีเ่ หมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระได้เลือกบริษทั คู่เทียบทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจแบบ
เดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ มาทัง้ หมดจานวน 5 ราย ดังนี้
ชื่อบริษทั
บมจ. ผล
ธัญญะ

ชื่อย่อ
MAI: PHOL

ตลาด
ไทย

ลักษณะการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษั ท เป็ นผู้ จ ัด จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ นิ ร ภัย ส่ ว นบุ ค คล อุ ป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัยอื่นๆ อุปกรณ์สาหรับห้องคลีนรูม อุปกรณ์กรองและบาบัดน้า
ซึ่ง กลุ่ ม สิน ค้ า และบริก ารด้ า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
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ชื่อบริษทั

ชื่อย่อ

ตลาด

Mallcom
(India)
Limited

BSE:539400

อินเดีย

3M India
Limited

BSE:523395

อินเดีย

Chemanex
PLC

COSE:CHMX- ศรีลงั กา
N-0000

Hangzhou
Great Star
Industrial
Co., Ltd.

SZSE:002444 จีน

ลักษณะการดาเนิ นธุรกิ จ
ทัง้ นี้ ในส่วนของอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะครบ
วงจรเช่นเดียวกันกับ PSP แตกต่างที่ไม่มโี รงงานผลิตรองเท้านิรภัย
และหมวกนิรภัยเป็ นของตนเอง
บริษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ ายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลในประเทศ
อิน เดีย ซึ่ง ได้แ ก่ หมวกนิ ร ภัย หน้ า กาก แว่ น นิ ร ภัย ที่ปิ ด หู ถุ ง มือ
ป้ องกัน ใบมีด เครื่อ งสวมใส่ และ อื่น ๆ ที่ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมเบา
อุ ต สาหกรรมหนัก โรงแรม ที่พ ัก อาศัย และ โรงพยาบาล จัด ว่ า มี
ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทใกล้เคียงกับของ PSP สาหรับรองเท้า
นิรภัย ชุดนิรภัย หน้ากากกันแก๊ส และ อุปกรณ์นิรภัยกันตก
บริษัท เป็ น ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม อุ ป กรณ์ นิ ร ภัย อุ ป กรณ์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อุ ป กรณ์ ด้ า นพลัง งาน ในประเทศอิน เดีย ในส่ ว น
อุตสาหกรรม บริษัทผลิตเทปกาว และ อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ใช้ซ่อม
รถยนต์ ในส่วนอุปกรณ์ นิรภัย บริษัทผลิตอุปกรณ์ นิรภัยส่วนบุคคล
อุ ป กรณ์ ก ัน ไฟ อุ ป กรณ์ ท าความสะอาด และอื่น ๆ จัด ว่ า มีล ัก ษณะ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ใกล้เคียงกับของ PSP สาหรับหน้ากาก ชุดสวมใส่
นิรภัย และ อุปกรณ์ป้องกันตา
บริษัทผลิตและจาหน่ ายสารเคมีและสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศศรี
ลังกา บริษัทมีการผลิตสีท่ใี ช้ในอุตสาหกรรม เม็ดสี สารเคมีท่ใี ช้ใน
ครัวเรือน และ เทปกาวต่างๆทีใ่ ช้กบั เครื่องจักรอัตโนมัติ บริษทั ยังผลิต
อุ ป กรณ์ นิ ร ภัย เช่ น หมวกนิ ร ภัย ถุ ง มือ อุ ป กรณ์ ก ัน ตก อุ ป กรณ์
ช่วยชีวติ และ อื่นๆ จัดว่ามีลกั ษณะผลิตภัณฑ์ของบริษทั ใกล้เคียงกับ
ของ PSP สาหรับ หมวกนิ ร ภัย ถุ ง มือ อุ ป กรณ์ ก ัน ตก และ อุ ป กรณ์
ป้ องกันตา
บริษทั พัฒนาและผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ทใ่ี ช้ในบ้านและโรงงาน และ
จัดจาหน่ ายไปทัวโลก
่
เช่น ชุดเครื่องมือ ตัวหนีบ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
อุปกรณ์ทุ่นแรง และอุปกรณ์นิรภัย ซึง่ อุปกรณ์นิรภัย ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ป้องกันในหน้า ตา การหายใจ และ การได้ยนิ จัดว่ามีลกั ษณะ
ผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริษั ท ใกล้ เ คีย งกับ ของ PSP ส าหรับ หมวกนิ ร ภัย
อุปกรณ์ป้องกันตา อุปกรณ์ป้องกันเสียง และ หน้ากากกันแก๊ส

38

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั ซี.พี.แอล.กรุพ๊ จากัด (มหาชน)

สรุปการประเมินราคาหุน้ ของ บริษทั ฯ ตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
อัตราส่วนราคาตามช่วงเวลาจานวนวันทาการ
ย้อนหลังต่างๆ (เท่า)
ค่าเฉลีย่ P/BV ของบริษทั คู่เทียบของ CPL*
มูลค่าตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
มูลค่าบริษทั (ล้านบาท)
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

15 วัน
2.06
1,214.00
2,502.34
59.74

30 วัน
2.06
1,214.00
2.502.04
59.73

90 วัน
2.13
1,214.00
2.586.96
61.76

180 วัน
2.13
1,214.00
2,589.65
61.82

270 วัน
2.07
1,214.00
2,517.50
60.10

หมายเหตุ : *ค่าเฉลีย่ P/BV ของบริษทั คู่เทียบของ CPL ดูรายละเอียดได้ทกี รณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั ิ
การรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP) ในวิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี จะได้ราคาประเมินของบริษทั CPL
เท่ากับ 2,502.04 – 2,589.65 ล้านบาท หรือเท่ากับ 59.73 – 61.82 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่าราคาเสนอซือ้ ที่
34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 25.45 – 27.54 บาทต่อหุน้ หรือสูงกว่าร้อยละ 74.24 - 80.34 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ วิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นวิธที ่สี ะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษทั จดทะเบียนทีใ่ ช้อา้ งอิง โดยไม่สะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ
ความสามารถในการทากาไร และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แม้ว่าบริษัทคู่เทียบที่เลือกมามีลกั ษณะการดาเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับ CPL แต่ยงั มีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้างทางการเงิน และสภาพการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ของแต่ละประเทศ ทาให้ทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
 วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earning Ratio Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกาไรสุทธิต่อหุน้ ย้อนหลัง 12 เดือน
ล่าสุด คูณกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิงเป็ นคู่เทียบ ในช่วงเวลา
ต่างๆ ตัง้ แต่ 15 วันทาการจนถึง 270 วันทาการ โดยนับย้อนหลังจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ซึง่ เป็ นวันทาการสุดท้าย
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั รับโอนกิจการทัง้ หมด
ของ PSP และเป็ นวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3)
จากผูท้ าคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ งบการเงินรวมเสมือนได้ถูกจัด ทาขึน้ มาสาหรับงวดสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่านัน้
อย่างไรก็ตามเพื่อทีจ่ ะหากาไรย้อนหลังรวมของทัง้ 2 บริษทั ทางทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้กาไรสุทธิในงบการเงิน
รวมเสมือนเพื่อเป็ นกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 9 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บวกกับ
กาไรสุทธิของ CPL ในไตรมาส 4 ของปี 2558 บวกกับ กาไรเฉลีย่ 3 เดือนของ PSP ปี 2558 เนื่องจาก PSP ไม่มงี บ
กาไรขาดทุนเป็ นรายไตรมาส มีรายละเอียดดังนี้
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รายการ

จานวนเงิ น (ล้านบาท)

กาไร(ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวมเสมือน (วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน 2559)
กาไร(ขาดทุน) สุทธิของ CPL ในไตรมาส 4 ของปี 2558
กาไร(ขาดทุน) เฉลีย่ 3 เดือนของ PSP ปี 2558
รวมกาไรสุทธิ ยอ้ นหลังของทัง้ 2 บริษทั

15.37
(20.62)
13.96
8.71

หมายเหตุ : กาไรสุทธิไตรมาส 4 ของปี 2558 ของ CPL กาไรสุทธิเฉลี่ย 3 เดือนของปี 2558 ของ PSP นามาใช้คานวณโดยไม่ได้ต ัด
รายการระหว่างกัน เนื่องจากไม่มขี อ้ มูล และระหว่าง PSP และ CPL มีรายการระหว่างไม่มาก กล่าวคือในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 มี
รายการระหว่างเป็ นจานวนเงิน 15.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมของ CPL ในช่วงเดียวกันที่ 1,485.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
1.06 ของรายได้รวมของ CPL

สรุปการประเมินราคาหุน้ ของ บริษทั ฯ ตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ ตามบัญชี

ค่าเฉลีย่ P/E ของคู่เทียบของ CPL*
กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน (ล้านบาท)
มูลค่าบริษทั (ล้านบาท)
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

อัตราส่วนราคาตามช่วงเวลาจานวนวันทาการ
ย้อนหลังต่างๆ (เท่า)
15 วัน
30 วัน
90 วัน
180 วัน
270 วัน
12.0
12.0
12.9
13.4
12.9
8.71
8.71
8.71
8.71
8.71
104.83
104.21
112.43
116.59
112.22
2.50
2.49
2.68
2.78
2.68

หมายเหตุ : *ค่าเฉลีย่ P/E ของบริษทั คู่เทียบของ CPL ดูรายละเอียดได้ทกี รณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั ิ
การรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP) ในวิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ

จากการประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีอ ัตราส่วนราคาตลาดต่ อก าไรสุทธิ จะได้ราคาประเมินของบริษัท CPL
เท่ากับ 104.21 – 116.59 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.49 – 2.78 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นมูลค่าที่ต่ ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 34.28
บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 31.50 – 31.79 บาทต่อหุน้ หรือต่ากว่าร้อยละ 91.90 – 92.74 ของราคาเสนอซือ้ เนื่องจาก CPL
มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนนับจากวันที่ 30 กันยายน 2559
ทัง้ นี้ การประเมินด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ สะท้อนความสามารถในการทากาไรของ CPL
หลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษทั จดทะเบียนทีใ่ ช้
อ้างอิง แต่กเ็ ป็ นเพียงการประเมินจากกาไรในอดีตทีผ่ ่านมาเท่านัน้ ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร ผล
การดาเนินงานในอนาคต แม้ว่าบริษัทคู่เทียบที่เลือกมามีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ CPL แต่ ยงั มีความ
แตกต่ างในเรื่องโครงสร้างทางการเงิน นโยบายค่าเสื่อมราคา และสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละ
ประเทศ ทาให้ทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วธิ นี ้ที ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี
2.5 วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ CPL หลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจะใช้วธิ รี วมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts) โดยทีจ่ ะนามูลค่าของ CPL ทีป่ ระเมินโดย
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ บวกกับมูลค่าของ PSP ทีป่ ระเมินโดยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทัง้ นี้ มูลค่าของ CPL ตามวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ ดูรายละเอียดได้ทก่ี รณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจ
เหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP) วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
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การประเมินมูลค่าของ PSP ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ มีสมมติฐานหลักในการจัดทาประมาณการ
ทางการเงินของ PSP ในกรณีฐาน (Base Case) มีดงั นี้
สมมติ ฐานด้านรายได้
รายได้ของ PSP ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทได้แก่ รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย และ
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล โดยสมมติฐานเกีย่ วกับการประมาณการรายได้ มีดงั นี้


รองเท้านิรภัย
 ประมาณการปริมาณขายในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 อ้างอิงตามปริมาณขายเฉลีย่ ในช่วง 9 เดือนปี 2559
(Annualized) สาหรับประมาณการปริมาณขายปี 2560 – 2564 กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 2.6 ต่อปี
อ้างอิงตามอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วงปี 2556 – 2558
และปี 2559 (งวด 9 เดือน)
 ราคารองเท้านิรภัยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 อ้างอิงจากราคาขายเฉลีย่ ในช่วง 9 เดือนปี 2559 และ
กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 2.0 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่
ระยะยาวในช่วง 20 ปี ของประเทศไทยสาหรับตลาดในประเทศ (แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
เท่ากับร้อยละ 1.69 ต่อปี และกาหนดให้ใช้ในสมมติฐานเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
 หมวกนิรภัย
 ประมาณการปริมาณขายในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 อ้างอิงตามปริมาณขายเฉลีย่ ในช่วง 9 เดือนปี 2559
(Annualized) สาหรับประมาณการปริมาณขายปี 2560 – 2564 กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 0.27 ต่อ
ปี อ้างอิงตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วงปี 2556 –
2558 และปี 2559 (งวด 9 เดือน)
 ราคาหมวกนิรภัยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 อ้างอิงจากราคาขายเฉลี่ย ในช่วง 9 เดือนปี 2559 และ
กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 2.0 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อ
 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เป็ นรายการซื้อมาขายไป จากการที่ PSP เป็ นตัวแทนจาหน่ ายอุปกรณ์นิรภัยส่วน
บุคคลอื่นๆ ไม่รวมรองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัยทีผ่ ลิตเอง โดยประมาณการให้ยอดขายในช่วง 3 เดือนสุดท้าย
ของปี 2559 อ้างอิงกับยอดขายเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 (Annualized) สาหรับยอดขายปี 2560 –
2564 ให้เติบโตที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราการเติบโตในปี 2559 เนื่องจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(Compound Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วงปี 2556 – 2558 และในช่วง 9 เดือนปี 2559 มีค่าสูงจากการ
เติบโตของยอดขายในปี 2557 ซึง่ เป็ นช่วงทีท่ าการขยายงานการขายสินค้าอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลอย่างมาก
รายได้ของ PSP ปี 2556-2558 และในช่วง 9 เดือนปี 2559
รายได้จากการขาย
ของ PSP
โครงสร้างรายได้
รองเท้านิรภัย
หมวกนิรภัย
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล
รวมรายได้จากการขาย
อัตราการเติ บโตของรายได้
รองเท้านิรภัย
หมวกนิรภัย
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

ปี 2556
ล้านบาท

ปี 2557
%

ล้านบาท

ปี 2558
%

ล้านบาท

ปี 2559 (9 เดือน)
%

ล้านบาท

%

397.07 75.86%
18.74
3.58%
107.60 20.56%
523.41 100.00%

418.85 72.59%
20.47
3.55%
137.68 23.86%
577.00 100.00%

434.72 73.08%
21.78
3.66%
138.38 23.26%
594.89 100.00%

321.01 72.10%
16.23
3.65%
107.99 24.25%
445.23 100.00%

N.A.
N.A.
N.A.

5.49%
9.23%
27.96%

3.79%
6.40%
0.51%

-1.54%*
-0.64%*
4.05%*

หมายเหตุ : อัตราการเติบโตของรายได้ ปี 2559 คานวณมาจากการทา Annualized ของงวด 9 เดือนปี 2559
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รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
รองเท้านิรภัย
หมวกนิรภัย
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล
รวมรายได้
อัตราการเติบโตของรายได้

ปี 2559
428.07
21.64
143.93
593.64
-

ปี 2560
447.89
22.14
149.68
619.71
4.4%

ประมาณการ
ปี 2561
ปี 2562
468.68
490.44
22.64
23.15
155.67
161.90
647.00
675.50
4.4%
4.4%

ปี 2563
513.21
23.68
168.38
705.27
4.4%

ปี 2564
537.04
24.22
175.11
736.37
4.4%

 รายได้อ่นื ของ PSP จะประกอบไปด้วย
 รายได้จากค่าเช่า เป็ นรายได้จากการให้เช่าอาคารแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและบุคคลภายนอก กาหนดให้มอี ตั รา
เติบโตร้อยละ 5 ต่อปี อ้างอิงจากสัญญาการเช่าอาคาร
 รายได้จากการให้บริการ เป็ นรายได้ค่าบริการให้เช่าอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส เป็ นจานวนเงินปี ละ 1.39 ล้านบาท
และกาหนดให้คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
สมมติ ฐานด้านรายจ่าย
ต้นทุนขาย
 ต้นทุนวัตถุดบิ หลักของรองเท้านิรภัย ได้แก่ หนัง หัวเหล็ก และพื้นรองเท้า ประมาณการต้นทุนวัตถุดบิ
หลักอ้างอิงจากต้นทุนวัตถุดบิ เฉลีย่ ในช่วง 9 เดือนปี 2559 และกาหนดให้มอี ตั ราเติบโตที่รอ้ ยละ 2.0 ต่อปี คงทีต่ ลอด
ระยะเวลาประมาณการ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 42.8 ของรายได้จากการขายรองเท้า
 ต้นทุนวัตถุดบิ ของหมวกนิรภัย ประมาณการต้นทุนวัตถุดบิ หลักอ้างอิงจากต้นทุนวัตถุดบิ เฉลีย่ ในช่วง 9
เดือนปี 2559 และกาหนดให้มอี ตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 2.0 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 38.40
ของรายได้จากการขายหมวกนิรภัย
 ต้นทุนขายของอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 61.2 ของยอดขายอุปกรณ์นิรภัยส่วน
บุคคล อ้างอิงจากต้นทุนเฉลีย่ ปี 2559 (งวด 9 เดือน) และกาหนดให้คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
 ค่าแรงทางตรงและทางอ้อม กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ 3.0 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
 ค่าโสหุ้ยการผลิตที่เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจานวน 0.06 ล้านบาทต่อปี และ
กาหนดให้มอี ตั ราการเติบโตร้อยละ 2 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้ อ
 ค่าโสหุ้ยการผลิต ที่เป็ นค่าใช้จ่ายผันแปร ได้แก่ ค่าน้ า ค่าฟ้ า ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ และค่าซ่อมบารุง
กาหนดให้อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.90 ของรายได้จากการขายรองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัย อ้างอิงจากข้อมูลปี 2559 (งวด 9 เดือน)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าคอมมิชชัน่ และ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายรวม
อ้างอิงจากข้อมูลปี 2559 (งวด 9 เดือน) และกาหนดให้คงที่ ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 เงินเดือน และ ค่าทีป่ รึกษาต่างๆ กาหนดให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าซ่อมบารุงสานักงาน เท่ากับร้อยละ 3.71 ของรายได้จากการ
ขายรวม อ้างอิงจากข้อมูลปี 2559 (งวด 9 เดือน) และกาหนดให้มอี ตั ราเติบโตร้อยละ 2 ต่อปี อ้างอิงตามอัตราเงินเฟ้ อ
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ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตนและค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ตัดค่าเสื่อมและตัดจาหน่ ายตาม
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สนิ ตามนโยบายบัญชี
ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้จ่ายลงทุนหลักๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสาหรับอาคารโรงงาน เครื่องจักร โมลด์แ ม่พมิ พ์ ยานพาหนะและ
คอมพิวเตอร์ อ้างอิงจากแผนการลงทุน 5 ปี ขา้ งหน้าของ PSP โดยในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายลงทุนสูงกว่าปี อ่นื ๆ จากการ
ลงทุนอาคารโรงงานและสานักงาน ยานพาหนะ และคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สานักงาน เป็ นจานวน 5.00 ล้านบาท
7.00 ล้านบาท และ 7.00 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายลงทุนตามรอบของการใช้ทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
ประมาณการค่าใช้จา่ ยลงทุน (ล้านบาท) ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ค่าใช้จ่ายลงทุน
37.70
18.70
18.70
19.70
20.71
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของ PSP อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ปั จจุบนั ที่ PSP ได้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินกูร้ ะยะสัน้
ในรูปเงินเบิกเกินบัญชี และตั ๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ ตั รา ร้อยละ 7.12 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ ทรัสต์รซี ที อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.15 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะยาวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.25 ต่อปี และอัตราดอกบีย้ สัญญาเช่าทางการเงินอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.21 ต่อปี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กาหนดให้อตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ประมาณการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
สมมติฐานเกีย่ วกับประมาณการสินทรัพย์และหนี้สนิ มี ดังนี้
สมมติฐาน
สินทรัพย์
– ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
– สินค้าคงคลัง
– สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
– เงินฝากสถาบันทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
– เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
– สิทธิการเช่า
– สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
– สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ
– เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

อ้า งอิง ตามระยะเวลาการเก็บ หนี้ เ ฉลี่ย ของปี 2557 - ปี 2559 (งวด 9
เดือน) เท่ากับ 54 วัน
อ้างอิงตามระยะเวลาการเก็บสินค้าของปี 2557 - ปี 2559 (งวด 9 เดือน)
เท่ากับ 175 วัน
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่า อ้างอิงจากข้อมูล ปี 2559 (งวด 9 เดือน)
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
 ก าหนดให้ตั ๋วสัญ ญาใช้เ งิน ไม่ มีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
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สมมติฐาน
 เจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที กาหนดให้จานวนวันเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที อยู่ท่ี 77 วัน
ของต้นทุนวัตถุดบิ อ้างอิงจากค่าเฉลีย่ ของปี 2557 - ปี 2559 (งวด 9
เดือน)
อ้า งอิง ตามระยะเวลาการจ่ า ยหนี้ เ ฉลี่ย ของปี 2557 - ปี 2559 (งวด 9
– เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เดือน) เท่ากับ 71 วัน
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
– ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
– เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน กาหนดให้ชาระคืนตามสัญญาเงินกูร้ ะยะยาว
กาหนดให้ชาระคืนตามสัญญาเช่าทางการเงิน
– หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
– ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 ปี 2560-2562 ประมาณการตามรายงานประเมิ น ภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงานโดย NIDA Consulting Center
 ปี 2563-2564 กาหนดให้มอี ตั ราการเติบโตร้อยละ 13.51 อ้างอิงจาก
ค่าเฉลีย่ ของปี 2560-2562
กาหนดให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
– หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการทางการเงิ น
จากสมมติฐานเกีย่ วกับประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สนิ ข้างต้น ประมาณการทางการเงิน
ของ PSP ปี 2559-2564 มี ดังนี้
ประมาณการงบกาไรขาดทุน
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
รายได้ขนั ้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้จากการดาเนิ นงาน
รายได้(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

593.64
(371.15)
222.50
(98.70)
(60.64)
63.16
2.94
5.82
71.92
(9.44)
62.49
(12.60)
49.89

619.71 646.99 675.50 705.27 736.37
(389.28) (403.08) (406.71) (423.89) (442.04)
230.43 243.92 268.79 281.37 294.33
105.04) (110.09) (114.58) (119.60) (123.81)
(66.00) (69.24) (72.10) (75.31) (77.99)
59.39
64.59
82.10
86.46
92.53
4.55
4.67
4.80
4.93
5.07
63.94
69.26
86.90
91.40
97.61
(7.19)
(7.08)
(7.06)
(7.15)
(7.24)
56.75
62.18
79.84
84.25
90.36
(11.35) (12.44) (15.97) (16.85) (18.07)
45.40
49.74
63.87
67.40
72.29

มูลค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ คานวณจากอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับกิจการ
หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี
ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ของอัตราเงินเฟ้ อระยะยาวที่รอ้ ยละ 2 ต่อปี และในกรณีทม่ี ลู ค่าหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการไม่มี
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การเติบโต ทัง้ นี้ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal
Growth Rate) ของ PSP มีค่าเท่ากับของ CPL เพื่อใช้เป็ นหลักการเดียวกันตามหลัก Going Concern ในการประเมิน
ราคาของทัง้ สองบริษัท และธุ ร กิจ ฟอกหนั ง และธุ ร กิจ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล ( Personal Protective
Equipment – PPE) คาดว่าน่าจะยังมีการเติบโตในระยะยาว
อัตราคิ ดลด (Discount Rate)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระคานวณอัตราคิดลด (Discount Rate) ทีใ่ ช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดของ PSP โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
สามารถคานวณได้ ดังนี้
WACC = (D/(D+E) x Kd x (1 – T)) + (E/(D+E) x Ke)
โดยที:่
D
E
T
Kd
Ke

หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของ PSP เท่ากับ 132.12 ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของ PSP เท่ากับ 276.62 ล้านบาท
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20
ต้นทุนของหนี้สนิ อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของ PSP อยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.58
ต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ คานวณด้วยวิธี Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) อยู่ทร่ี อ้ ยละ11.87

Ke สามารถคานวณด้วยวิธี CAPM ดังนี้:
Ke

= RF + β x (RM – RF)

โดยที:่
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง (Risk free rate) อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.28 ต่อปี (Source:
ThaiBMA)
Beta (β) ค่า Beta (β) เป็ นค่าเฉลีย่ ค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์กบั ผลตอบแทน
ของหุน้ ของกลุ่มบริษทั คู่เทียบ (คานวณจากราคาปิ ดย้อนหลัง รายสัปดาห์ 2 ปี ) ซึง่ Unlevered Beta มี
ค่าเท่ากับ 0.54 และปรับด้วยอัตราหนี้สนิ ต่อทุนของ PSP จะได้ค่า Beta เท่ากับ 0.74
RF

บริษทั คู่เทียบ
บมจ. ผล ธัญญะ*
Mallcom (India) Co., Ltd.
3M India Co., Ltd.
Chemanex PLC*
Hangzhou Great Star
Industial Co., Ltd.

Levered Beta
0.114
0.330
0.665
(0.045)
0.733

Unlevered Beta
0.08
0.231
0.664
N.A.
0.710

หมายเหตุ : *ไม่ได้นามาใช้ในการคานวณค่า Beta เนื่องจากมีค่าต่ากว่า 0.30 และมีค่าติดลบ

RM

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (Market return) คานวณได้จากอัตราผลตอบแทนรวมเฉลีย่
รายปี จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 15 ปี ย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีค่า
เท่ากับร้อยละ 14.90 ต่อปี
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จากสมมติฐานข้างต้น มีตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้านัก (WACC) เท่ากับร้อยละ 9.48 ต่อปี
การคิ ดลดกระแสเงิ นสดอิ สระ
จากสมมติฐานข้างต้น ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (Free Cash Flow to Firm: FCFF) และ
มูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดสุทธิเพื่อคานวณหามูลค่าราคายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ PSP มีดงั นี้

EBIT หลังหักภาษี1
ค่าเสือ่ มราคา
เงินลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
FCFF
Terminal Value (1%)
FCFF + TV
มูลค่ากิ จการ
บวก เงินสด
บวก เงินฝากติดภาระค้าประกัน
บวก เงินให้กแู้ ก่พนักงาน
หัก ภาระหนี้สนิ ทางการเงิน2
บวก เงินสดทีไ่ ด้มาจากการขาย
ทีด่ นิ และอาคาร
หัก ปั นผลจ่าย
มูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุ้น
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว
(ล้านหุน้ )
ราคาต่อหุ้น (บาท)

Q4 - 2559
14.86
7.96
0.53
23.36
23.36
746.13
30.82
1.67
0.26
(132.12)

ประมาณการกระแสเงิ นสดสุทธิ (ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
51.15
55.41
69.52
73.12
42.57
42.70
30.76
32.24
(11.44)
(9.82)
(8.70)
(12.87)
(37.70) (18.70)
(18.70)
(19.70)
44.58
69.58
72.88
72.79
44.58

69.58

72.88

72.79

ปี 2564
78.08
32.29
(13.82)
(20.71)
75.84
765.41
841.25

54.70
(50.00)
651.45
10.00
65.15

หมายเหตุ 1 EBIT หลังหักภาษีสามารถคิดโดยนา รายได้ก่อนดอกเบีย้ และภาษี x (1-อัตราภาษี)
2.ภาระหนี้สนิ ทางการเงิน ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดภายใต้กรณีฐานจะได้มลู ค่ากิจการ PSP เท่ากับ
651.45 ล้านบาท
การประเมินมูลค่าหุน้ CPL หลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิภายใต้กรณีฐาน ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจะใช้วธิ รี วมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts) โดยทีจ่ ะนามูลค่าของ
CPL ทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภายใต้กรณีฐาน บวกกับมูลค่าของ PSP ทีป่ ระเมินโดยวิธี
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภายใต้กรณีฐาน มีรายละเอียดดังนี้
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รายการ
มูลค่าของ CPL ทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าของ PSP ทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
รวมมูลค่าของทัง้ 2 กิ จการ
จานวนหุน้ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุ้น CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP (บาทต่อหุ้น)

มูลค่า (ล้านบาท)
893.30
651.45
1,544.75
41.89
36.87

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดภายใต้กรณีฐานจะได้มูลค่าหุ้น CPL หลังรับโอน
กิจการทัง้ หมดจาก PSP เท่ากับ 1,544.75 ล้านบาท หรือเท่ากับ 36.87 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่าราคาเสนอซื้อที่
34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 2.59 บาทต่อหุน้ หรือสูงกว่าร้อยละ 7.56 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ วิธดี งั กล่าวสะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการทากาไร และแนวโน้ มการเติบโต รวมทัง้
ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ในอนาคต ซึง่ เป็ นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ CPL และ PSP ตามหลักเกณฑ์
ที่ตงั ้ อยู่บนสมมติฐานที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุ สมผล ดังนัน้ ที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนมูลค่าหุน้ ทีแ่ ท้จริงของหุน้ ได้ดใี นระดับหนึ่ง จึงเลือกใช้วธิ นี ้ี
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) ของ PSP
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ของ CPL ดูรายละเอียดได้ทก่ี รณี 1 :
CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ PSP
โดยเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักที่สาคัญ คือ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of
Capital: WACC) และ อัตราเติบโตหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ซึง่ มีผลกระทบต่อ
มูลค่าหุน้ ของ PSP อย่างมีนยั สาคัญ
PSP
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคา (บาทต่อหุน้ )

WACC-1.0%
749.32
74.93

ต้นทุนทางการเงิ นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(Weighted Average Cost of Capital: WACC)
WACC-0.5%
WACC
WACC+0.5% WACC+1.0%
697.34
651.45
610.65
574.12
69.73
65.15
61.06
57.41

อัตราเติ บโตหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth)
PSP
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคา (บาทต่อหุน้ )

Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Growth 0.0% Growth 0.5% Growth 1.0% Growth 1.5%

597.05
59.71

622.74
62.27

651.45
65.15

683.77
68.38

Terminal
Growth 2.0%

720.40
72.04

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงข้างต้น มูลค่ากิจการของ PSP เท่ากับ 574.12 - 749.32
ล้านบาทหรือเท่ากับ 57.41 – 74.93 บาทต่อหุน้
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การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ CPL
หลังรับโอนกิ จการทัง้ หมดจาก PSP
มูลค่าของ CPL จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของ PSP จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง
รวมมูลค่าของทัง้ 2 กิ จการ
จานวนหุน้ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุ้น CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP (บาทต่อหุ้น)

มูลค่า (ล้านบาท)
782.21 – 1,038.66
574.12 - 749.32
1,356.33 – 1,787.98
41.89
32.38 - 42.68

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงข้างต้น มูลค่ากิจการของ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมด
ของ PSP เท่ากับ 1,356.33 – 1,787.98 ล้านบาท หรือเท่ากับ 32.38-42.68 บาทต่ อหุ้น ซึ่ง(ต่ ากว่า) / สูงกว่าราคา
เสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนของ CPL ที่ราคา 34.28 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวน (1.90) – 8.40 บาทต่อหุ้น หรือ (ต่ ากว่า) / สูง
กว่าคิดเป็ นร้อยละ (5.54) – 24.50 ของราคาเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
สรุปผลการประเมิ นมูลค่าหุ้น
สรุปมูลค่าหุน้ ของ CPL ตามการประเมินด้วยวิธตี ่างๆ
วิ ธีการประเมิ นราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)

กรณี 1 : CPL ยังคง
ดาเนิ นธุรกิ จเหมือนเดิ ม

วิธมี ลู ค่าตามบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี
วิธมี ลู ค่าตามราคาตลาด
วิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ1
วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดสุทธิ (กรณี ฐาน)
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (กรณีวเิ คราะห์
ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง)

35.51
47.09
30.90 – 33.48
73.18 – 75.74
N.A.1
33.84
29.63 – 39.34

กรณี 2 : ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ
การรับโอนกิ จการทัง้ หมด
ของ PSP
28.98
39.10
N/A
59.73 – 61.82
2.49 – 2.78
36.87
32.38-42.68

หมายเหตุ 1.ไม่สามารถคานวณราคาหุน้ ด้วยวิธมี ลู ค่าตามราคาตลาดต่อกาไรสุทธิได้ เนื่องจาก CPL มีผลประกอบการย้อนหลัง 12 เดือน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธที เ่ี หมาะสมในการนามาใช้ประเมินมูลค่ากิจการของบริษทั ฯ คือ วิธี
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีฐาน (Base Case) โดย
 ในกรณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP) CPL
มีมูลค่าเท่ากับ 33.84 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นมูลค่าทีต่ ่ ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 0.44 บาทต่อหุน้
หรือต่ากว่าร้อยละ 1.28 ของราคาเสนอซือ้ และ
 ในกรณี 2 : ผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP นัน้ CPL จะมีมูลค่าเท่ากับ 36.87 บาทต่อหุน้
ซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 34.28 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน 2.59 บาทต่อหุน้ หรือสูงกว่าร้อยละ 7.56 ของราคา
เสนอซือ้
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แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการเสนอซือ้
เงินทุนที่ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะต้องใช้สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการในครัง้ นี้ เท่ากับ
440,969,521.40 บาท (หุ้นที่ต้องซื้อทัง้ หมดจานวน 12,863,755 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.73 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ)
ตามที่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ตกลงให้บุคคลดังต่อไปนี้ (1) นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน (2) นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญ
สิน (3) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน และ (4) นายมานิต วงษ์เจริญสิน เป็ นผู้รบั ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการร่วมกัน (รวม
เรียกว่า “ผูร้ บั ซือ้ หลักทรัพย์”) จากผูแ้ สดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการตามบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึง่ ผูร้ บั ซือ้ หลักทรัพย์จะเป็ น
ผูช้ าระราคาทัง้ หมดสาหรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ตามสัดส่วนทีผ่ รู้ บั ซือ้ หลักทรัพย์แต่ละรายจะได้รบั จากการจัดสรร
หุน้ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ตอบรับแสดงเจตนาขายในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ในการนี้ ผูร้ บั ซือ้ หลักทรัพย์
จะใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินไม่เกิน 450,000,000 บาท ที่ บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ ได้รบั การสนับสนุ นวงเงินจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพฯ”) จานวนไม่เกิน 450,000,000
บาท ตามข้อตกลงการสนับสนุ นด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหุ้น ซึ่งเป็ นจานวนเงินทุนที่เพียงพอ เพื่อใช้ชาระ
มูลค่าของการเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของกิจการรวม 8 ราย ได้แสดงความจานงทีจ่ ะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการทีถ่ อื อยู่
จานวน 613,060 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.32 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการและจานวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครั ง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของกิจการทัง้ 8 รายดังกล่าวได้ลง
นามในหนังสือแสดงความจานงทีจ่ ะไม่ขายหุน้ ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ จานวน 8 ฉบับ ซึง่ หากไม่นบั
รวมจานวนหุ้นดังกล่าว มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการในครัง้ นี้เท่ากับ 419,953,824.60 บาท
(หุน้ ทีต่ ้องซือ้ ทัง้ หมดจานวน 12,250,695 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 46.40 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วและมีสทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ)
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ 8 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือแสดงความจานงของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวว่าจะ
ไม่ขายหุน้ ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ครัง้ นี้ หรือตอบรับคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องซือ้ หุน้ ทัง้ หมดคิดเป็ นจานวน
12,863,755 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.73 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ า ยได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ โดยคิดเป็ นจานวนเงินทุนทีจ่ ะต้องใช้ทงั ้ สิน้ เป็ นจานวน 440,969,521.40 บาท ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังคงมีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอในการซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าว
โดย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพฯ ในฐานะผู้สนับสนุ นวงเงินแก่บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง
จากัด ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ทาคาเสนอซื้อได้ออกจดหมายรับรองว่ามีวงเงินเพียงพอสาหรับชาระมูลค่าของการเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท่เี หลือทัง้ หมดของกิจการตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ โดยธนาคารกรุงเทพฯ จะสนับสนุ นด้าน
การเงินเพื่อชาระมูลค่าหุน้ สามัญจากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตามข้อตกลงการสนับสนุนด้านการเงินในการทาคา
เสนอซื้อหุ้นจากธนาคารกรุงเทพฯ ทัง้ นี้ ในการให้การสนับสนุ นด้านการเงินดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษทั
เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องนาหลักทรัพย์ ได้ แก่ เงินฝาก และหุน้ สามัญของกิจการที่
บริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัดถืออยู่ มาวางเป็ นหลักประกันการชาระหนี้กบั ธนาคารกรุงเทพฯ รวมทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
บางราย (กล่าวคือ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั เจริญสิน โฮลดิง้ จากัด ได้แก่ นายภูวศิษฐ์ วงษ์เจริญสิน นาย
สุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน และนายกิตชิ ยั วงษ์เจริญสิน) จะต้องเข้าค้าประกันวงเงินกูเ้ ต็มจานวนเพื่อเป็ นหลักประกันการ
ชาระหนี้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีม่ หี น้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อตกลงการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวได้ให้คารับรองว่าตกลงทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารกรุงเทพฯ
เมื่อพิจารณาจากหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพฯ ประกอบกับหนังสือยืนยัน
การสนับสนุ นทางการเงินที่ออกโดยบริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จากัด ให้แก่ ผู้รบั ซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน
สาหรับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ และเอกสารข้อมูลทางการเงินของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดเผย
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แก่ผจู้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูท้ าคา
เสนอซือ้ มีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอทีจ่ ะทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ รวมทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความสามารถและมีความพร้อมที่
จะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารกรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ จานวนหุ้นของกิจการที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องนาไปวางเป็ น
หลักประกันการชาระหนี้กบั ธนาคารกรุงเทพฯ คือ จานวนประมาณ 12,608,033 หุ้น คิดเป็ น ร้อยละ 30.10 ของทุน
ชาระแล้วภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดและการเพิม่ ทุน ในกรณีทธ่ี นาคารกรุงทพฯ มีการยึดหลักประกันดังกล่าว
ไว้ กลุ่มวงษ์เจริญสินจะยังคงถือหุน้ จานวน 29,281,904 หุน้ หรือร้อยละ 69.90 ของทุนชาระแล้วภายหลังการรับโอน
กิจการทัง้ หมดและการเพิม่ ทุน
3 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อ
3.1 หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ อื
หุน้ สมควรตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ เนื่องจาก
3.1.1 มูลค่าหุน้ CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซือ้
จากการประเมินมูลค่าหุ้น CPL หลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยใช้วธิ รี วมส่วนของกิจการ
(Sum of the Parts) ของการประเมินมูลค่าด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภายใต้กรณีฐานของ CPL และ
PSP อยู่ท่ี 36.87 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ 34.28 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวน 2.59 บาทต่อหุน้
หรือสูงกว่าร้อยละ 7.56 ของราคาเสนอซือ้ รายละเอียดตามกรณี 2 : ผูถ้ อื หุน้ CPL อนุ มตั กิ ารรับโอนกิจการของ PSP
ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิภายใต้กรณีฐาน
3.1.2 โอกาสในการรับเงินปั นผลของกิจการในอนาคต
ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-4) ไม่ได้ระบุถงึ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้สมั ภาษณ์ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั แจ้งว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดการทาคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ การดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา กิจการมีผลประกอบการดีและสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนัน้ ภายใต้สมมติฐานทีก่ ารดาเนินธุรกิจยังคงต่อเนื่องไปในอนาต
(Going Concern Basis) โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จึงคาดว่ากิจการยังสามารถมีผลประกอบการที่มี
กาไร อีกทัง้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเป็ นจานวนเงิน 446.44 ล้านบาท โดย
กิจการมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามกาไรสุทธิของกิจการ ตามความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้
เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สนิ ของกิจการ ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธคาเสนอซื้อยังคงมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลจาก
กิจการ
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการรับโอน
กิจการทัง้ หมดจาก PSP ส่งผลให้บริษทั ฯ มีแนวโน้มจะมีกาไร เนื่องจากผลประกอบการของ CPL ณ งวด 9 เดือนปี
2559 มีผลขาดทุนสุทธิ แต่เมื่อรวมผลประกอบการของ PSP จะทาให้ผลขาดทุนสุทธิกลายเป็ นผลกาไรสุทธิแทน และ
หากบริษทั ฯ ยังคงจ่ายเงินปั นผลในอัตราคงเดิม จะทาให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เงินปั นผลต่อเนื่อง
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ปี 2554 - ปี 2558
(ล้านบาท)
กาไรสุทธิสาหรับปี
เงินปั นผล *
อัตราเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

2554
81.82
52.80
64.53 %

2555
42.70
46.20
108.20 %

2556
65.90
52.80
80.12%

2557
88.96
66.00
74.19%

2558
35.17
39.60
112.60%

หมายเหตุ : * จานวนเงินปั นผลจ่ายทีเ่ กิดจากกาไรสุทธิของปี นนั ้ ๆ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการรับ
โอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด (“PSP”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด
(Entire Business Transfer) เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการโดยการรวมธุร กิจของ PSP เข้ากับธุรกิจของ
กิจการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 PSP มีสนิ ทรัพย์รวม 515.08 ล้านบาทและมีหนี้สนิ รวม 238.46 ล้าน
บาท หากผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP จะทาให้บริษทั ฯ รายได้เพิม่ ขึน้ ผลการดาเนินงานดี
มากขึน้
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
กาไรสุทธิ

งบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนปี 2559
CPL
PSP
1,477.22
445.23
(21.27)
36.64

ข้อมูลทางการเงินรวม
เสมือนของบริษทั ฯ *
1,909.89
15.37

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากรายงานการให้ความเชือ่ มันของผู
่
ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเสมือน จัดทา
โดยบริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัดซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.และเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ CPL และ
PSP

3.2 หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้
ถือหุน้ สมควรตอบรับคาเสนอซือ้ เนื่องจาก
3.2.1 มูลค่าหุน้ CPL กรณีท่ี CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมด
ของ PSP) มีราคาต่ากว่าราคาเสนอซือ้
จากการประเมินมูลค่าหุน้ CPL กรณีท่ี CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารรับ
โอนกิจการทัง้ หมดของ PSP) มูลค่าหุ้น CPL ที่ประเมินมูลค่าด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ภายใต้กรณีฐานเท่ากับ 33.84 บาทต่ อหุ้น ซึ่งเป็ นมูลค่าที่ต่ ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 34.28 บาทต่ อหุ้น เป็ น
จานวน 0.44 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าร้อยละ 1.28 ของราคาเสนอซื้อ รายละเอียดตามกรณี 1 : CPL ยังคง
ดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม (ผูถ้ อื หุน้ CPL ไม่อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการของ PSP)
3.2.2 การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทีจ่ ะลดความเสีย่ งหรือผลกระทบต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทีจ่ ะลดความเสีย่ งหรือผลกระทบต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต อันเป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของกิจการ และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนงานต่ างๆ โดยผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของกิจการ ที่อาจ
เกิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดการทาคาเสนอซือ้ รวมถึงอาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อยทีจ่ ะลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลังสิน้ สุดการทาคาเสนอซือ้ เช่น ความเสีย่ งในการรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของกิจการ
ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ความเสีย่ งใน
การดารงสถานะบริษทั จดทะเบียน และสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
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อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาราคาหุน้ ของบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นส่วนประกอบใน
การตัดสินใจด้วย ในกรณีทร่ี าคาหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ ของผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ ผูถ้ อื หุน้ มีทางเลือกทีจ่ ะขายหุน้ ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ทางหนึ่ง
3.3 ปั จจัยอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
แผนการขายหุน้ ของกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการทีจ่ ะได้มาจากการทาคาเสนอซือ้
ให้แก่บุคคลอื่นในจานวนทีม่ นี ยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ เว้นแต่เป็ นการขาย
หรือโอนหุน้ ของกิจการ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้ และ/
หรือ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือมีการกระทาร่วมกัน (Acting in Concert)
และ/หรือ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจขายหรือ
โอนหุน้ สามัญของกิจการให้แก่บุคคลใดๆ รวมถึง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บุคคลตามมาตรา 258 (ถ้ามี) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิม่ เติม) บุคคลในกลุ่ม บริษัทในเครือ
และ/หรือ โดยการขายหุน้ บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ โดยการขายหุน้ ของกิจการให้แก่นกั ลงทุนที่
สนใจในลักษณะ Matching Order ทัง้ นี้ กลุ่มวงษ์เจริญสินมีความประสงค์ทจ่ี ะถือหุน้ ของกิจการไว้ในจานวนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดและการเพิม่ ทุน
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP จะมี
ผลทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ รวมกันหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เท่ากับร้อยละ 69.29 ของจานวนหุน้
หลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP และอาจจะได้รบั หุ้นเพิ่มจากการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้ซ่งึ อาจทาให้ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 69.29 ขึน้ ไปอีก และภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้ ผูถ้ อื หุน้ จะมีความเสีย่ งทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ อาจขาย
หุ้นของบริษัทฯ จนถึงระดับที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
ตลาดให้ลดลง
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯในอนาคต
ผู้ทาคาเสนอซื้อยังไม่มแี ผนการหรือนโยบายในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักของ
กิจการอย่างมีนยั สาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ และยังคงมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เว้นแต่การเปลีย่ นแปลงตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่ม
กิจการทีจ่ ะได้มาซึง่ สินทรัพย์โดยการรับโอนธุรกิจทัง้ หมดของ PSP หากได้รบั อนุมตั ริ ายการดังกล่าวจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนการทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงการประกอบ
ธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ เป็ นผลดีต่อบริษทั ฯ ในการทีบ่ ริษทั ฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจ เดิมอย่างต่อเนื่อง
และราบรื่น และในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงใดๆ อย่างมีนัยสาคัญทีแ่ ตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในคา
เสนอซื้อ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของกิจการ
และได้รบั การอนุ มตั ิอ่นื ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผล
บังคับใช้ในขณะนัน้ อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ คือผูท้ ม่ี อี านาจควบคุมบริษทั ฯ อยู่ก่อนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ จึงไม่น่าจะมีความเสีย่ ง
เพิม่ ขึน้ จากการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้
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การดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนและสภาพคล่องในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกิจการ
หากมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยตอบรับคาเสนอซือ้ อย่างมาก อาจทาให้สภาพคล่องการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ของกิจการลดลง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกิจการของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในอนาคต โดยผูถ้ อื หุน้
รายย่อยอาจไม่สามารถซือ้ ขายหุน้ ในเวลา จานวน และราคาทีต่ ้องการได้ นอกจากนี้ หากภายหลังการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ มีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวนมากตอบรับคาเสนอซื้อ จนทาให้จานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
กิจการน้อยกว่า 150 ราย และถือหุน้ รวมกันน้อยกว่า 15% ของทุนชาระแล้วของกิจการ กิจการจะขาดคุณสมบัตกิ าร
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในเรื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยตอบรับคาเสนอซือ้ อย่างมากจนทาให้จานวน
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของกิจการน้อยกว่า 150 ราย และถือหุน้ รวมกันน้อยกว่า 15% ของทุนชาระแล้วของกิจการ กิจการจะ
เข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ทาให้กิจการอาจต้องเสีย
ค่าปรับ หรืออาจมีความเสีย่ งเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทัง้ นี้
กิจการมีระยะเวลา 1 ปี ในการแก้ไขให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มคี วาม
ประสงค์ท่จี ะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงคาดว่า หากเกิดเหตุดงั กล่าว ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการ
ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้หมดไป อย่างไรก็
ตาม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของกิจการอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเองได้
ทัง้ นี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (บจ/ร 01-09) ทีร่ ะบุถงึ Silent Period ของการเสนอ
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ทาให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ดงั กล่าว กล่าวคือ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการ
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดในราคาเสนอขายหลักทรัพย์ทต่ี ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคา
ตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มกี ารเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด โดยก่อนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะสังรั
่ บหุน้ ในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษทั ฯ ห้ามบุคคลทีไ่ ด้รบั หุน้ จากการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัดนาหุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ เริม่ ทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยภายหลัง จากวัน ที่หุ้น เพิ่ม ทุน ดัง กล่ าวทาการซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือนให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวน
หุ้นทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย ซึ่งจะส่งให้ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันทีห่ นุ้ เพิม่ ทุนเริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การถ่วงดุลอานาจและการควบคุมกิจการ
ณ วันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ (11 มกราคม 2560) ผูท้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในกิจการร้อยละ 51.27 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ หากผู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั การตอบรับคาเสนอซือ้
จากผู้ถือหุ้นอันเป็ นผลให้ผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นได้ตงั ้ แต่ ร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดและของสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจการ ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ เสร็จสิน้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจะไม่สามารถถ่วงดุลอานาจในเรื่องสาคัญๆ ที่
ต้องใช้มติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั การตอบรับคาเสนอซือ้ จากผูถ้ อื หุน้ อันเป็ น
ผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 75 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ผูถ้ อื
หุ้นรายอื่นจะมีความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อถ่วงดุลอานาจของผู้ทาคาเสนอซื้อ ในเรื่อง
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สาคัญๆ ทีต่ ้องใช้มติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น
ข้อมูลจาเป็ นอื่น
ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั
แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด (“PSP”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) เพื่อ
ปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการโดยการรวมธุรกิจของ PSP เข้ากับธุรกิจของกิจการ ทัง้ นี้ กิจการจะชาระค่าตอบแทนใน
การรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการจานวน 15,489,942 หุน้ ให้กบั PSP และ
ภายหลังจากทีก่ จิ การได้รบั โอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP และ PSP ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อ
เป็ นค่าตอบแทนในการโอนกิจการดังกล่าวแล้ว (ซึง่ คาดว่ าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560) PSP จะ
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ ภายหลังจากการชาระบัญชีและดาเนินการคืนทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของ
PSP ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ PSP จะส่งผลทาให้หนุ้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าวที่ PSP ถืออยู่จะถูกแจกจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของ PSP ซึ่งได้แก่ ผู้ทาคาเสนอซื้อ ในจานวนร้อยละประมาณ 36.98 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 69.29 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ
 หากการดาเนินการเพิม่ ทุนเพื่อรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
ซึง่ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับซือ้ วันที่ 13 มกราคม 2560 ถึง 17 มีนาคม 2560 จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ สิน้ 29,026,182 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.29 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หลังการ
รับโอนกิจการจาก PSP โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ อีกครัง้ แต่อย่างใด
 หากการดาเนินการเพิม่ ทุนเพื่อรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP เสร็จสิน้ ภายหลังวันที่ 17 มีนาคม 2560
ซึง่ เป็ นเวลาทีห่ มดระยะรับซือ้ แล้ว และเมื่อรวมกับหุน้ ทีไ่ ด้จากคาเสนอซือ้ ในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 17
มีนาคม 2560 แล้วมีผลทาให้ผู้คาเสนอซื้อถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ หลังการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด ผูท้ าคาเสนอซื้อจะมีหน้าทีใ่ นการทาคา
เสนอซือ้ อีกครัง้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554”)
เนื่องจากการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวของกิจการระหว่างการทาคาเสนอซื้อมีลกั ษณะเป็ นการกระทาในประการที่
น่ าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.14/2554 เรื่อง
การกระทาหรืองดเว้นกระทาการในประการทีน่ ่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างไรก็ดี ผูท้ าคา
เสนอซือ้ ได้ให้ความยินยอมแก่กจิ การในการดาเนินการดังกล่าว
4 ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผ้เู สนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้ ความ
เป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้วเิ คราะห์ถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผ่ เู้ สนอซือ้ ระบุไว้
ในคาเสนอซือ้ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.1 สถานภาพของกิ จการ
ผู้ท าค าเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ท่จี ะเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์ของกิจ การออกจากการเป็ น หลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ยกเว้นกรณีทม่ี ี
เหตุให้กจิ การไม่สามารถดารงสถานะให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
จาเป็ นต้องเพิกถอนหุน้ สามัญของกิจการจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลบังคับในขณะนัน้
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ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กิจการจะยังคงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อไป ทาให้กจิ การและผูถ้ อื หุน้ ของกิจการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
หรือจากการเพิกถอนหุน้ ของกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ ผู้ถอื หุน้ ของกิจการที่ไม่ประสงค์จะ
ขายหุ้นตามคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ จะไม่ มผี ลกระทบในเรื่องตลาดรองในการซือ้ ขายหุน้ ของกิจการ แต่ทงั ้ นี้ ภายหลัง
สิน้ สุดระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว อาจมีความเสีย่ งจากการที่ผทู้ าคาเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
กิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึง่ หากผู้ทาคาเสนอซือ้ จะเพิกถอนหลักทรัพย์
ของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการอีก ครัง้ หนึ่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเองได้
4.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ผู้ทาคาเสนอซื้อยังไม่มแี ผนการหรือนโยบายในการเปลี่ยนแปลงวัต ถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักของ
กิจการอย่างมีนยั สาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ และยังคงมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เว้นแต่การเปลีย่ นแปลงตามแผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่ม
กิจการทีจ่ ะได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจของ บริษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด (“PSP”) ซึง่ บุคคลในกลุ่ม
วงษ์เจริญสินถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ดังมีรายละเอียดทีก่ ล่าวถึงข้างต้นนัน้
ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงใดๆ อย่างมีนัยสาคัญทีแ่ ตกต่างจากที่ ระบุไว้ในคาเสนอ
ซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ
และได้รบั การอนุ มตั ิอ่นื ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผล
บังคับใช้ในขณะนัน้
ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระมีค วามเห็น ว่ า กิจ การไม่ น่ า จะมีก ารเปลี่ย นแปลงแผนหรือ นโยบายในการ
ดาเนินงานธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนการหรือนโยบายในการเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซือ้ และยังคงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เว้นแต่การเปลีย่ นแปลงตาม
แผนการของการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการทีจ่ ะได้มาซึง่ สินทรัพย์โดยรับโอนธุรกิจของ PSP อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในกิจการและมีอานาจควบคุมผ่านการถือหุน้ ของกิจการมาตัง้ แต่ก่อนการทาคาเสนอซือ้
4.3 รายการระหว่างกัน
ปั จจุบนั กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกัน ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทา
รายการระหว่างกันของกิจการ กับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในอนาคต หากผูท้ าคาเสนอซือ้ และกิจการมีการทารายการระหว่างกัน กิจการก็จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ คาสังและข้
่
อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการ
ระหว่างกันของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
รายละเอียดของรายการระหว่างกันระหว่างผูท้ าคาเสนอซือ้ และกิจการ บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจการในช่วงปี ทผ่ี ่านมาสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และช่วงระยะเวลา 9 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2559
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บุคคลที่เกี่ยวโยง

บริษทั อินทิเกรเต็ด
เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค
จากัด

บริษทั อีเกิล้ เคมีคอล
อินดัสตรี้ จากัด

บริษทั มิมิ อินดัสเตรี
ยล จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

บริษทั ร่วมของกิจการ จัดตัง้ เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซึง่
กิจการถือหุน้ ร้อยละ 40.00 และ
มีบุคคลในกลุ่มวงษ์เจริญสินเป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร

รายได้คา่ เช่า
รายได้จากการให้บริการ
ลูกหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในรูปของ
สัญญาเงินกูย้ มื กาหนดให้ผกู้ ู้
ต้องทยอยจ่ายชาระคืน
หลังจากดาเนินงานเต็มรูป
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
9.00 ต่อปี

ผูท้ าคาเสนอซือ้ และ บุคคลทีม่ ี
ความสัมพันธ์รว่ มกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมร้อยละ 30.00
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร

ผูท้ าคาเสนอซือ้ และ บุคคลทีม่ ี
ความสัมพันธ์รว่ มกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมร้อยละ 100.00
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร
บริษทั แมนวูด
ผูท้ าคาเสนอซือ้ และ บุคคลทีม่ ี
อินเตอร์เทรด จากัด ความสัมพันธ์รว่ มกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมร้อยละ 85.50
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี ผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลทีม่ ี
อินดัสเตรียล จากัด
ความสัมพันธ์รว่ มกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมร้อยละ 35.00
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร

ค้าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษทั ร่วมกับสถาบันการเงิน
ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนของ CPL ในบริษทั ร่วม
รายได้ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ซือ้ วัตถุดบิ เพื่อใช้ในการผลิต
รายได้จากการขายวัตถุดบิ
(เคมีภณ
ั ฑ์)
ซือ้ เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการ
ผลิต
เจ้าหนี้การค้า
รายได้การขายสินค้าเหลือใช้
จากการผลิต (เศษกาว)

รายได้จากการขายสินค้า
ลูกหนี้การค้า

ซือ้ วัตถุดบิ เพื่อใช้ในการผลิต
(กาวและสีน้ า)
เจ้าหนี้การค้า

มูลค่า
มูลค่ารายการ
รายการ
ม.ค. – ก.ย.
ปี 2558
2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
0.29
0.86
0.25
2.17
0.08
0.23
20.00

-

49.80

0.79

1.22
0.15
14.37
0.27

101.02

69.03

31.95
0.15

26.57
-

6.14
-

1.70
0.54

-

0.0024

0.10

0.0026
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บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

บริษทั รองเท้าเซฟตี้
จากัด
(ได้ควบรวมกิจการกับ
บริษทั แพงโกลิน
เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2558 เป็ นบริษทั แพง
โกลิน เซฟตี้ โปรดักส์)
บริษทั แพงโกลิน
เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด

ผูท้ าคาเสนอซือ้ และ บุคคลทีม่ ี
ความสัมพันธ์รว่ มกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมร้อยละ 100.00
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายวัตถุดบิ
(เคมีภณ
ั ฑ์)
ลูกหนี้การค้า

ผูท้ าคาเสนอซือ้ และ บุคคลทีม่ ี
ความสัมพันธ์รว่ มกัน (Acting in
Concert) ของผูท้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมร้อยละ 100.00
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้คา่ บริการโปรแกรม
สาเร็จรูป
ลูกหนี้การค้า
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
ซือ้ วัสดุสน้ิ เปลือง (อุปกรณ์
ความปลอดภัย)
เจ้าหนี้การค้า

มูลค่า
มูลค่ารายการ
รายการ
ม.ค. – ก.ย.
ปี 2558
2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
40.59
0.03
2.33

-

-

14.22
0.39

-

6.37
0.35
0.05

-

0.02

ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวเป็ นรายการทางการค้าทีเ่ ป็ นธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือเป็ น
ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ต่ อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนหนึ่งเป็ นการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขทางการค้าทัวไป
่ ( Arm’s
Length Basis)
หลังการทาคาเสนอซื้อ
ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดือ นนับ จากวันสิ้น สุด ระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ ผู้ท าค าเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญซึง่ ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันตามนโยบายการทารายการระหว่างกันของ
กิจการจากทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ทัง้ นี้ ในอนาคต คาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันดังกล่าวอยู่ โดยปริมาณรายการ
ขึน้ อยู่กบั ประมาณการรายการธุรกิจของกิจการ และหากมีรายการระหว่างกันอื่นเพิม่ เติมระหว่างกิจการหรือบริษทั ร่วม
ของกิจการเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดในอนาคต ผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการให้เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แ ละ
ดาเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบของกิจการเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนั น้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ มีค วามช านาญในการพิจ ารณารายการระหว่ า งกัน ที่อ าจเกิด ขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของกิจการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
จะดาเนินการให้กจิ การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวยังคงเกิดขึน้ ต่อไปภายหลังการรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ PSP โดยการทารายการระหว่างกัน บริษทั ฯ จะดาเนินตามนโยบายการทารายการระหว่างกันของ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั ซี.พี.แอล.กรุพ๊ จากัด (มหาชน)

บริษทั ฯทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้ องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ โดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องทารายการระหว่างกัน ความ
สมเหตุสมผลของราคา การนาเสนอรายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการ
เสนออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทา
รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ทัง้ นี้ หากกิจการได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 ให้เข้าทารายการรับโอนกิจการจาก PSP จะส่งผลให้ขนาดรายการระหว่างของผูท้ าคาเสนอซือ้ กับกิจการมีมาก
ขึน้ เนื่องจาก PSP มีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกับ CPL อยู่แล้ว และเมื่อ PSP ทาการโอน
สินทรัพย์ทงั ้ หมดให้แก่ CPL จะทาให้รายการระหว่างกันดังกล่าวของ PSP กลายเป็ นรายการระหว่างกันของ CPL
โดยจะมีรายการระหว่างกันเพิม่ ขึน้ 16.85 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 : ข้อมูลบริษทั แพงโกลิน เซฟตี้
โปรดักส์ ข้อ12 รายการระหว่างกันของ PSP ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายนปี 2559) อ้างอิงจากรายการทีเ่ กิดขึน้
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเช่า และการซือ้ ขายสินค้า
5 ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะได้รบั และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นปฏิ เสธคาเสนอซื้อ (เฉพาะกรณี ที่
คาเสนอซื้อนัน้ เป็ นคาเสนอซื้อเพื่อเพิ กถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
-ไม่ม-ี
6

สรุปความเห็นของที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระต่อผูถ้ ือหุ้น

จากข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ที่จะเกิดขึน้ ใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นรายการทีม่ นี ัยสาคัญอย่างมาก กล่าวคือ เป็ นการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการรับ
โอนกิจการทัง้ หมดของ PSP และอยู่ระหว่างการทาคาเสนอซื้อนี้เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2560 จนถึง วันที่ 17
มีนาคม 2560 เป็ นเวลารวมทัง้ สิน้ 45 วันทาการ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
 ผูถ้ อื หุน้ ควรตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP เนื่องจากมูลค่าหุน้ ของ CPL
ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PSP ทีป่ ระเมินด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีฐาน (Base
Case) มีมลู ค่าต่อหุน้ เท่ากับ 36.87 บาทต่อหุน้ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 34.28 บาทต่อหุน้ สูงกว่าเป็ นจานวน 2.59 บาท
ต่อหุน้ หรือสูงกว่าร้อยละ 7.56 ของราคาเสนอซือ้
 ผูถ้ อื หุน้ ควรตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติไม่อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PSP เนื่องจากมูลค่าหุน้ ของ CPL
(ในกรณี 1 : CPL ยังคงดาเนินธุรกิจเหมือนเดิม ) ที่ประเมินด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีฐาน
(Base Case) มีมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 33.84 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 34.28 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าเป็ นจานวน
0.44 บาทต่อหุน้ หรือต่ากว่าร้อยละ 1.28 ของราคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาได้จากเหตุผลและ
ความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ ซึง่ การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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