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สารสนเทศของบริษทั สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซ่ึงสนิทรัพยเ์กี่ยวกบัการลงทุน 
ใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรัฐอเมริกา) 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2565 เวลา 12.00 น. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซือ้หุน้ใน 
LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี  และ 
LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (รวมเรียกว่า 
“บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกรอ้งทางการเงิน
ส าหรบัรายการคา้งรบัช าระเงินระหว่างบริษัทในเครือ จ านวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท
เป้าหมายบางแห่ง (Intercompany Financing Receivable) ("สิทธิเรียกร้องทางการเงิน") โดยบริษัท บริษัทย่อยของ
บริษัท  และ /หรือ  บริษัทย่ อยของบริษัทที่ จะจัดตั้งขึ ้นใหม่  โดยมีมูลค่ าการซื ้อขายรวมทั้ ง สิ ้น ไม่ เกิน  560  
ลา้นยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท1) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้ (ถ้ามี) (“ธุรกรรม
เป้าหมาย”) 

ทั้งนี ้มูลค่าการซือ้ขายตามที่ระบุขา้งตน้ เป็นไปตามค าเสนอซือ้บริษัทเป้าหมายครัง้สุดทา้ยของบริษัท (Final Offer) ซึ่ง
พิจารณาจากมลูค่าของบรษิัทเป้าหมายที่ค  านวณบนสมมติฐานกรณีไม่มีหนีสิ้นและเงินสด โดยปัจจบุนั บรษิัทอยู่ระหว่าง
การเจรจากับผู้ขายเก่ียวกับการพิจารณารายการหนีสิ้น เงินสด และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณา
ค านวณมูลค่าที่บริษัทจะตอ้งช าระใหก้ับผูข้ายในการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายในครัง้นี ้  เพื่อใหไ้ดร้าคาที่ดีที่สุดและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งมูลค่าดงักล่าวจะอา้งอิงจากบัญชีและขอ้มลูทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ 31 
ตลุาคม 2565 ก่อนที่จะมีการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

LEONI Kabel เป็นบริษัทย่อยของ LEONI AG ("LEONI") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งแฟรงกเ์ฟิรต์ 
ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เป็นบรษิัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ LEONI 
เช่นเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยผูข้าย (ผ่านกลุ่มธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึง
ธุรกิจประเภทโซลูชั่นสายเคเบิลส าหรับยานยนตใ์นการจัดหาผลิตภัณฑท์ี่ครอบคลุมทั้งสายเคเบิล ทั้งแบบมาตรฐานและ
แรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์ รวมถึงโซลูชั่นการชารจ์แบบ e-mobility ส าหรับการใชง้านในยานยนต ์("ธุรกิจ 
Automotive Cable") ธุรกิจ Automotive Cable ด าเนินการโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ LEONI โดยในปี 2564 ธุรกิจ 
Automotive Cable มีรายไดป้ระมาณ 1,300 ลา้นยโูร ซึ่งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 25.5 ของรายไดร้วมทัง้หมดของ LEONI ซึ่งมี
รายไดร้วมประมาณ 5,100 ลา้นยโูร 

ณ ปัจจุบัน ผูข้ายอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเพื่อใหบ้ริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ Automotive 
Cable ออกจากบริษัทเป้าหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรับโครงสรา้งธุรกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนที่ธุรกรรม
เป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณ ์โดยไม่มีความเส่ียงที่จะล่าชา้ออกไป 

 
1 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีป่ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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ทัง้นี ้สิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหวา่งบรษิัทในเครือซึง่มมีลูค่าประมาณ 72.3 ลา้นยโูร (หรือประมาณ 2,656.11 ลา้นบาท)  
ไดแ้ก่ รายการคา้งรบัช าระเงินระหว่างผูข้ายกับกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายก่อนวันที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จ
สมบรูณ ์ซึ่งผูข้ายจะตอ้งด าเนินการโอนสิทธิเรียกรอ้งทางการเงินกบับรษิัทในเครือของบรษิทัเป้าหมายดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทั 
หลงัจากที่ไดม้ีการท าธุรกรรมเป้าหมายเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ ("สัญญาซือ้ขายฯ") 

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน”) 
รายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการ
ตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง
ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษัทซึ่งจดัเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยทางออ้ม (Backdoor Listing) ตามที่ก าหนดในประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ทัง้นี ้บริษัทมี
การไดม้าซึ่งสินทรัพยท์ี่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 0.22 และเป็นผลให้มีมูลค่าของ
รายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ เท่ากบัรอ้ยละ 952.19 บรษิัทจึงมีหนา้ที่  

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดใน
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยโ์ดยจดัส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ในการนี ้บรษิัทจะแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน
ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมาย และด าเนินการแจง้
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

(3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่ออนมุตัิในการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมาย โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อ
หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งตอ้งระบุชื่อและจ านวนหุน้ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดัประชมุดว้ย และ 

(4) ขออนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่กับตลาด
หลักทรพัยฯ์ ตามขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเป้าหมายนัน้ เขา้หลกัเกณฑส์ าหรบัการยกเวน้การยื่นขอรบัหลกัทรพัยใ์หม่ตามขอ้ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ทัง้ 4 ประการ ไดแ้ก่  

(1) บรษิัทเป้าหมายมีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบรษิัท  

(2) บรษิัทไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของบรษิัท 

(3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่ จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีใหก้ับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวมได ้และ 

(4) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการควบคุมบริษัท หรือผูถื้อหุน้ที่มี
อ  านาจควบคมุบรษิัท  

ทั้งนี ้ สัญญาซือ้ขายฯ มีข้อสัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติทั่วไปของการท ารายการในลักษณะนี้ เช่น  
บทบัญญัติว่าดว้ยขอ้ก าหนดการช าระราคา ค ารบัรองของคู่สัญญา และการยกเลิกสัญญา เป็นตน้ นอกจากนี ้สัญญา 
ซือ้ขายฯ ไดก้ าหนดเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีคู่สญัญาตอ้งด าเนินการใหส้ าเรจ็เรียบรอ้ยก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณ ์
(Closing Conditions) ซึ่งเงื่อนไขดงักล่าวที่เป็นสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) บริษัทไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายควบคมุการลงทนุจาก กระทรวงเพื่อเศรฐกิจและการก ากบัดแูลส่ิงแวดลอ้ม
(Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ซึ่งบริษัทไดร้ับ
อนุญาตภายใตก้ฎหมายควบคุมการลงทุนแลว้) และไดร้บัอนุญาตในการควบรวมกิจการจากหน่วยงานก ากับ
ดูแลการควบรวมกิจการ (Merger Control Authorities) ในเม็กซิโก สหรฐัอเมริกา โปแลนด ์ตุรกี บลัแกเรีย สโล
วาเกีย เซอรเ์บีย และเวียดนาม ทัง้นี ้ณ วนัที่ 6 กันยายน 2565 บริษัทไดร้บัไดร้บัอนุญาตในการควบรวมกิจการ
จากหน่วยงานก ากับดูแลการควบรวมกิจการแลว้ในสหรัฐอเมริกา โปแลนด ์สโลวาเกีย เซอรเ์บีย และอยู่ใน
ระหว่างการรอรบัอนญุาตในการควบรวมกิจการในเม็กซิโก ตรุกี บลัแกเรีย และเวียดนาม  

(2) ผู้ขายไดด้  าเนินการให้บริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเป้าหมาย 
(Carve Out) ซึ่งปัจจบุนัผูข้ายอยู่ในระหว่างการด าเนินการดงักล่าว 

(3) ผูข้ายไดด้  าเนินจดัเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดการจดัสรรก าไรและขาดทนุระหวา่ง
บริษัทในกลุ่ม (PLTA Termination Accounts) ซึ่งตอ้งไดร้บัการสอบทานและอนุมตัิโดยผูข้าย ซึ่งปัจจุบนัผูข้าย
อยู่ในระหว่างการด าเนินการดงักล่าว 

(4) ผูข้ายไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หกู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งปัจจบุนัผูข้ายอยู่ในระหว่างการเจรจาและขอความยินยอมจาก
ผูใ้หกู้ท้ี่เก่ียวขอ้งและ 
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(5) ผูข้ายและบริษัทเป้าหมายไดเ้ขา้ท าสญัญาปลดการเป็นผูค้  า้ประกนัและการลาออกของผูกู้ ้(guarantor release 
and borrower resignation agreement) กบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณ ์
ผูข้ายจะตอ้งด าเนินการใหบ้รษิัทเป้าหมายช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีภ้ายใตส้ญัญาเงินกูเ้ดิมที่มีอยู่และเขา้ท าสญัญา
ปลดการเป็นผูค้  า้ประกันและการลาออกของผูกู้ ้(guarantor release and borrower resignation agreement) 
เพื่อด าเนินการปลดผูข้ายออกจากการเป็นผูค้  า้ประกันและปลดบริษัทเป้าหมายออกจากการเป็นลกูหนีภ้ายใต้
สัญญาเงินกู้เดิม โดยหลังจากที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะไม่มีภาระในการ เข้าไปเป็นผู้กู ้
หรือผูค้  า้ประกันตามสัญญาดงักล่าว ทั้งนี ้หากมีความจ าเป็นที่บริษัทจะตอ้งเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินในอนาคต 
บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่อไป ทั้งนี ้ผูข้าย บริษัทเป้าหมายและผูซ้ือ้ อยู่ในระหว่างการ
เจรจากบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาซือ้ขายฯ ที่จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่ธุรกรรม
เป้าหมายจะเสร็จสมบรูณ ์รวมถึงหากบริษัทผิดสญัญาหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใด ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายฯ 
ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได ้บริษัทจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการเลิกสญัญา (break fee) จ านวนรอ้ยละ 3 ของ
มูลค่าซือ้ขาย (คิดเป็นจ านวนประมาณไม่เกิน 16.8 ลา้นยูโร หรือประมาณไม่เกิน 617.19 ลา้นบาท) รวมถึงค่าเสียหาย
หรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิตามสญัญา โดยหากมีการผิดนดัช าระเงินในส่วนนี ้อาจมีดอกเบีย้ผิดนดัในอตัรารอ้ยละ 9 ต่อปี 

ทั้งนี ้ภายหลังการเขา้ท าธุรกรรม ผูซ้ือ้และ/หรือบริษัทเป้าหมายจะมีการเขา้ท าสัญญาใหบ้ริการชั่วคราว (Transitional 
Service Agreements) ส าหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอื่น  ๆ  
ทั่วไป (General Services) เพื่อใหผู้ซ้ือ้สามารถด าเนินธุรกิจในบริษัทเป้าหมายไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้  สัญญาใหบ้ริการ
ชั่วคราว มีขอ้สญัญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการคา้ปกติทั่วไปของการท ารายการในลกัษณะนี ้เช่น บทบญัญัติว่าดว้ยขอ้
ก าหนดการช าระค่าบรกิาร ค ารบัรองของคู่สญัญา และการยกเลิกสญัญา เป็นตน้ 

บรษิัทจึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของรายการการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายดงักล่าว ดงันี ้

1. วนั / เดือน / ปีที่ท  ารายการ 

บรษิัทคาดว่าจะด าเนินการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

2. คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

ผู้ซือ้  

บรษิัท บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่  

ผู้ขาย 

ล าดับ รายช่ือผู้ขาย 
LEONI Kabel LEONIsche 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 LEONI AG 1 100 - - 
2 LEONI Bordnetz-Systeme GmbH - - 2,000 100 
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ล าดับ รายช่ือผู้ขาย 
LEONI Kabel LEONIsche 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
รวม 1 100.00 2,000 100.00 

โดยผูข้ายทัง้สองรายไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ  กับกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท และไม่ใช่บคุคล 
ที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท 

3. ลกัษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ  

3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ  

การเข้าท ารายการในครัง้นี ้คือ การซือ้หุ้นใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของรฐั
เดลาแวร ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมดของ LEONI Kabel และ LEONIsche และสิทธิเรียกรอ้ง
ทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจ านวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายบาง
แห่ง โดยบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท  และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่มีอยู่ โดยมีมลูค่าการซือ้
ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 560 ลา้นยโูร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท2) 

ธุรกิจ Automotive Cable ของผูข้าย เป็นธุรกิจชัน้น าระดบัโลกในอตุสาหกรรมโซลชูั่นสายเคเบิลส าหรบัยานยนตท์ี่มี
ความหลากหลาย มีศกัยภาพในการขยายธุรกิจ มีความรูใ้นดา้นการตลาด ลกูคา้สมัพนัธ ์และมีความเชี่ยวชาญใน
การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์การเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมาย จึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑข์องบริษัท ซึ่งสอดรบักบัแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทในเรื่องสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and 
Cable) และเป็นการเปิดโอกาสในทางธุรกิจใหก้ับบริษัทในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจในตลาดยานยนตแ์ละรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า (EV) ได ้นอกจากนี ้การเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายยงัเป็นการส่งเสริมใหบ้ริษัทกา้วเขา้สู่ต  าแหน่ง
ผูน้  าในตลาดและเป็นการเปิดโอกาสใหบ้รษิัทสามารถเขา้ถึงตลาดแห่งใหม่ โดยบรษิัทเป้าหมายมีฐานลกูคา้ในทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปตะวนัออกกลาง ทวีปแอฟริกา และประเทศจีน ในขณะที่บริษัทเป็นผูน้  าในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงยงัเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรองราคากบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งเงื่อนไขและราคาซือ้ขายวตัถุดิบ
ที่ดีขึน้ไดใ้นอนาคต 

3.2 การค านวณขนาดของรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547  (“ประกาศเร่ืองรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน”) รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 951.97 เมื่อ
พิจารณาขนาดรายการดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิตามงบการเงิน

 
2 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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ของบริษัทงวดหกเดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565  ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษัทซึ่ง
จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) 
ตามที่ก าหนดในประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ทั้งนี ้บริษัทมีการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่
เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.22 และเป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุตาม
เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ เท่ากบัรอ้ยละ 952.19  

ตารางการค านวณขนาดรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น 

เกณฑก์ารคิดค านวณ การค านวณ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ขนาดของรายการ 

(ร้อยละ) 

1.) มูลค่าสินทรัพยท์ี่มี

ตัวตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของบริษัทเป้าหมาย x สดัสว่นการถือหุน้ 

NTA ของบริษัท 

13,225.43 x 100 

1,389.27 

951.97 

2.) ก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงาน 

ก าไรสทุธิของบริษัทเป้าหมาย x สดัส่วนการถือหุน้ 

ก าไรสทุธิของบริษัท 

2,084.92 x 100 

3,081.02 

67.67 

3.) มูลค่ารวมส่ิงตอบ

แทน 

มลูค่าที่จ่ายหรือไดร้บั x 100 

สินทรพัยร์วมของบริษัท 

20,572.89* x 100 

45,473.20 

45.24 

4.) มูลค่าหุ้นทีบ่ริษัท

ออกเพื่อช าระ

สินทรัพย ์

จ านวนหลกัทรพัยท์ี่บรษิัทออกเพ่ือช าระสินทรพัย ์x 100 

จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัท ไม่มีการออกหุน้เพื่อช าระสินทรพัย ์

หมายเหตุ: มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนนี ้ ไม่รวมถึงค่าบริการตามสัญญาใหบ้ริการชั่วคราว (Transitional Service Agreements) ส าหรบัการ
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอ่ืน ๆ ทั่วไป (General Services) ที่ผูซ้ือ้จะไดเ้ขา้ท าในอนาคต
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินธุรกิจในบริษัทเป้าหมายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

โดยมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทเป้าหมายและบรษิัท มีรายละเอียด ดงันี ้

NTA ของบริษทัเป้าหมาย ล้านยูโร 
สินทรพัยท์ัง้หมด 836.70 
(-) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (9.70) 
(-) หนีสิ้นทัง้หมด (467.00) 
(-)ส่วนไดเ้สียที่ไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจควบคมุ - 
NTA ของบริษทัเป้าหมาย (ล้านยูโร) 360.00 
NTA ของบริษทัเป้าหมาย (ล้านบาท) 13,225.43 

 
NTA ของบริษทั ล้านบาท 

สินทรพัยท์ัง้หมด 45,473.20 
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(-) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (6,231.65) 
(-) หนีสิ้นทัง้หมด (37,755.61) 
(-)ส่วนไดเ้สียที่ไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจควบคมุ (96.66) 
NTA ของบริษทั 1,389.27 

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเป้าหมายนัน้ เขา้หลกัเกณฑส์ าหรบัการยกเวน้การยื่นขอรบัหลกัทรพัยใ์หม่ตามขอ้ 24 ของประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ทัง้ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษิัท 

บรษิัทและบรษิัทเป้าหมายประกอบธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั กล่าวคือ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสาย

เคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) โดยบริษัทและบรษิัทเป้าหมายมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คลา้ยคลึงและเสรมิกนั 

โดยบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั คือ 

บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“PDITL”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้า

และสายเคเบิ ้ลไฟฟ้า (Wire and Cable) ส าหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทเป้าหมายเป็น 

ผูใ้หบ้รกิารชัน้น าดา้นสายเคเบิลมาตรฐานส าหรบัยานยนต ์(Automotive Cable) และเทคโนโลยีการชารจ์ (Charging 

Station) ส าหรบัลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศ และมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า 

(Wire and Cable) เช่นเดียวกับบริษัท แต่เนน้กลุ่มสายไฟฟ้าส าหรบัใชง้านในรถยนตแ์ละการชารจ์ไฟรถยนต ์อีกทัง้

บริษัทเป้าหมายยังมีการใชว้ตัถุดิบ เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่ใกลเ้คียงกันกับของบริษัท การด าเนินธุรกิจ

โดยรวมของบรษิัทและบรษิัทเป้าหมายจึงมีความสอดคลอ้งกนัอย่างมากโดยไม่มีธุรกิจทบัซอ้นกนัแต่มีเทคโนโลยีและ

ความรูใ้นดา้นการผลิตที่คลา้ยคลึงกัน นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทและบริษัทเป้าหมายมีการผลิตสายไฟฟ้าและ 

สายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) ดว้ยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีใกลเ้คียงกนั บรษิัทจึงสามารถที่จะตอ่รองราคา

กับผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งเงื่อนไขและราคาซือ้ขายวตัถุดิบที่ดีขึน้ได ้ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีขอ้ไดเ้ปรียบ

ในดา้นตน้ทุนสินคา้ ราคาขาย และผลก าไรอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ การไดม้าซึ่งธุรกิจในครัง้นีจ้ึงเป็นการเสริมความ

แข็งแกร่งใหก้บั PDITL ในดา้นธุรกิจหลกั ดา้นต าแหน่งทางการตลาดในต่างประเทศ และดา้นความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัเพื่อการกา้วเขา้สู่ตลาดปลายทางใหม่ไปพรอ้ม ๆ กับการติดตามแนวโนม้การเติบโตของตลาดยานยนต ์และ

รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ("EV") ดว้ยการขยายกลุ่มตลาดลกูคา้เป้าหมายไปสู่กลุ่มผูผ้ลิตและประกอบรถยนต ์นอกจากนี ้

บริษัทยงัสามารถขยายตลาดสินคา้ของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบันของบริษัทในกลุ่มประเทศของบริษัทเป้าหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้จากการมีทีมงานทอ้งถิ่นในกลุ่มประเทศของบรษิัทเป้าหมายและการรว่มผลิตสินคา้บางชนิด

ที่สามารถน าส่งใหก้บัลกูคา้ในตลาดที่ใกลก้บัแหล่งผลิตไดม้ากขึน้ดว้ย 

(2) บรษิัทไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของบรษิัท 

บริษัทไม่มีนโยบายการเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและ

สายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) ภายหลงัธุรกรรมเป้าหมาย บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
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การเพิ่มฐานลูกคา้ การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มเติม และการท าการตลาดทั้งในประเทศและต่า งประเทศ 

ตลอดจนการขยายธุรกิจของบรษิัทใหม้ีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

(3) บรษิัทและบรษิัทย่อยอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สินทรพัยย์งัคงด ารงคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริษัทยงัคง

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หลักเกณฑท์ีส่ าคัญ บริษัท (ภายหลังธุรกรรมเป้าหมาย) 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจด

ทะเบียนจะตอ้ง 

- มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือลกัษณะที่

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด  

- ไม่เป็นบคุคลที่ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียน

ห ลั ก ท รัพ ย์ กั บ ต ล า ดหลัก ท รัพ ย์ ฯ  ต ล อด จน

หนังสือเวียนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหถ้ือปฏิบตัิ

ที่อาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสิทธิประโยชนห์รือ

การตัดสินใจของผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุนหรือการ

เปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรพัย ์ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทมีคุณสมบตัิ

ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

2. กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระและบริษัทจดทะเบียน

จะต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

อย่างนอ้ย 3 ท่าน  

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย

กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมด 3 ท่าน 

3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 มีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

ของบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

โดยภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมาย งบการเงินรวมของ

บริษัทจะรวมผลการด าเนินงานของบริษัทเป้าหมายในฐานะ

บริษัทย่อยของบริษัท โดยปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีของบริษัท

เป้าหมาย ไดแ้ก่ Deloitte GmbH 
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หลักเกณฑท์ีส่ าคัญ บริษัท (ภายหลังธุรกรรมเป้าหมาย) 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ซึ่งท าใหบ้ริษัทมีความ

เช่ือมั่นในระบบบญัชีและการจดัท างบการเงินตามก าหนดเวลา

ของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทเป้าหมาย และหลงัจากการเขา้

ธุรกรรมเป้าหมายแลว้เสรจ็ Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft จะยงัท าหนา้ที่เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทเป้าหมายต่อไป เนื่องจากมีความเขา้ใจในธุรกิจ

และไดท้ าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทเป้าหมายมาอย่าง

ต่อเนื่อง 

4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ของบริษัท 

จดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ที่

ปรึกษาเพื่อเข้าตรวจสอบสถานะของบริษัทเป้าหมายในดา้น 

ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบในดา้นระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) ที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละส่วนงานดว้ย โดยบริษัท

เป้าหมายและบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทย่อยของ 

LEONI ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศ

เยอรมนี ซึ่งมีการควบคุมระบบการควบคุมภายใน ( Internal 

Control) ที่ ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งในประเทศดงักล่าวแลว้ 

ทั้งนี ้ หลังจากการเข้าธุรกรรมเป้าหมายแล้วเสร็จ บริษัท

เป้าหมายจะยังคงด าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว และบริษัทจะ

ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทเป้าหมายเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เกี่ยวขอ้ง  

5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยตอ้งไม่มี ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์(ซึ่งรวมถึง ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่) ตามที่ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

ณ ปัจจุบัน บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทไม่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป้าหมายและบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งของบริษัทเป้าหมาย 

ทัง้นี ้หากในอนาคต บริษัทจะมีรายการที่เขา้ข่ายรายการระหว่าง

กัน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบาย

การเขา้ท ารายการระหว่างกัน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่

ก าหนดบนพืน้ฐานการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นการเขา้ท า

รายการเสมือนหนึ่งว่าเป็นการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
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หลักเกณฑท์ีส่ าคัญ บริษัท (ภายหลังธุรกรรมเป้าหมาย) 

(Arm-length Basis) และปฏิบัติตามหลักเกณฑข์องส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

6. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติในดา้นการกระจาย

การถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจ านวนผูถ้ือหุน้สามญั

รายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ ้นดังกล่าวต้อง

ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของทนุช าระแลว้ของ

บริษัทจดทะเบียน  

ณ วนัที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ (Record Date) ล่าสุด บริษัทมีผูถ้ือหุน้ราย

ย่อยจ านวน 9,613 ราย และมีสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุ้นราย

ย่อยประมาณรอ้ยละ 28.84 ของทนุช าระแลว้ทัง้หมด 

7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพตาม

กฎหมายว่าดว้ยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทไดจ้ัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนักงานของบริษัท

และบริษัทย่อย ตามพระราชบญัญัติกองทนุสารองเลีย้งชีพ พ.ศ.

2530 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจัดการของบริษัท 

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้จ ากดั เป็นหลกั 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีคุณสมบตัิอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเกณฑข์องผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหลกัทรพัยต์่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เช่น บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทย บริษัทมีก าไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุด 

รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสดุมีก าไรสทุธิไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และ มีก าไรสทุธิในงวดสะสมล่าสดุ 

และบริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง

และมีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท เป็นตน้ จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าบริษัทยังคงด ารง

คณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการและอ านาจการควบคุมของบริษัทหรือผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท 

ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเป้าหมาย บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัท 

นอกจากการเปล่ียนแปลงเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษัทเป้าหมายจะไม่

เป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษัท นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั

บริษัท (Legal Representatives) และผูบ้ริหารของบรษิัทเป้าหมาย เมื่อธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ ์โดยบริษัทจะ

ก าหนดใหบ้ริษัทเป้าหมายมีสัดส่วนผูม้ีอ  านาจลงนามผูกผันบริษัทและผูบ้ริหารมาจากบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และอาจ

พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารเดิมของบริษัทเป้าหมายบางส่วน โดยบริษัทจะค านึงถึงความต่อเนื่องของการด าเนินธุรกิจ

ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

นอกจากนี ้บรษิัทไดพ้ิจารณาการขอผ่อนผนัขัน้ตอนการขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หลักเกณฑก์ารขอผ่อนผัน เหตุผล 

1. ธุรกิจที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัและส่งเสริมซึ่งกนัและกนักับ

ธุรกิจของบริษัท 

บริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและ

สายเคเบิ ้ลไฟฟ้า (Wire and Cable) ซึ่งการด าเนินธุรกิจของ
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หลักเกณฑก์ารขอผ่อนผัน เหตุผล 

บริษัทเป้าหมายและของบริษัทมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและ

ส่งเสริมซึ่งกนัและกนั 

2. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัของบริษัท

อย่างมีนยัส าคญั  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่อง (ผลิตและจ าหน่าย

สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable)) 

3. บริษัทเป้าหมายมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บ ริ ษั ท เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft เป็นผู้สอบบัญชี  ซึ่ งท าให้

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าระบบการท าบัญชีและการจัดท างบ

การเงินของบริษัทเป้าหมายจะเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ใช้

บงัคบัแก่บริษัทจดทะเบียน 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมของ

บริษัทอย่างมีนยัส าคญั 

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมของ

บริษัทอย่างมีนยัส าคญั 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท์ี่จะไดม้า 

4.1. ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทเป้าหมาย  

LEONI Kabel  

ช่ือบริษัท LEONI KABEL GMBH 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยเป็นบริษัทศูนยก์ลางของธุรกิจ Automotive Cable ของ LEONI 

โดยเป็นผู้ให้บริการส่วนกลาง (Central Functions) แก่บริษัทในกลุ่มของ LEONI 
โดยเป็นการใหบ้ริการเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอ้ม (quality and 
environmental management) การควบคมุ (controlling) การจดัซือ้ (purchasing) 
การขนส่ง (logistics) วิศวกรรมกระบวนการ (process engineering) การตลาด 
(marketing) การจัดการกระบวนการ  (process organization) และการจัดการ
ผลิ ตภัณฑ์และกา รจัดจ าหน่ ายหน่ วยธุ ร กิ จ  (product management and 
distribution of the business units) รวมถึงเป็นบริษัทที่ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) ส าหรบับริษัทในกลุ่มของ LEONI ที่ไม่ในอยู่ในทวีปอเมริกา ที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกบั Automotive Cable 

ทีต่ั้ง An der Lände 3, 91154 เมือง Roth, ประเทศเยอรมนี 
เลขทีท่ะเบียนนิติบุคคล  HRB 24181 
วันจดทะเบียนบริษัท 29 เมษายน 2542 
ทุนจดทะเบียน 5,200,000 ยโูร (EUR) 

LEONIsche  

ช่ือบริษัท LEONISCHE HOLDING INC 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ส าหรับบริษัทใน

กลุ่มของ LEONI ในทวีปอเมริกา ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั Automotive Cable ไดแ้ก่



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
 

12/18 
 

การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นเทคนิคและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ รวมถึงการ เป็น 
ซัพพลายเออรห์ลักใหก้ับผูผ้ลิตและประกอบระบบสายไฟระดับ Tier 1 รายใหญ่
หลายราย  

ทีต่ั้ง 251 ลิตเติล้ ฟอลส ์ไดรฟ์ รฐัเดลาแวร ์
เลขทีท่ะเบียนนิติบุคคล  no. 2579883 
วันจดทะเบียนบริษัท 10 มกราคม 2539 
ทุนจดทะเบียน 20 เหรียญสหรฐั (USD) 

4.2. แผนภาพโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทเป้าหมายและบรษิัทย่อยของบรษิัทเป้าหมาย 

ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมาย 

 

หลงัการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ 

  

LEONI Kabel GmbH (LEONI 

Kabel) 

LEONIsche Holding Inc 

(LEONIsche) 

LEONI HighTemp Solutions 

GmbH (LKTS) 

LEONI Slovaki, spol. s r. o. 

(LSK) LEONI Kabel Polska Sp. z o.o. 

(LKP) 

LEONI Kablo v e Teknolojileri 

Sanayi v e Ticaret Ltd. Sirketi 

(LKT) 

LEONI Cable Assemblies 

GmbH (LCA) 

LEONI Cable (China) Co., Ltd. 

(LCC) 

LEONI HighTemp Solutions 

GmbH (LKTS) LEONI Cable, Inc. (LCI) 

LEONI Cable S.S. de C.V. 

(LCM) 

LEONI Cable de Chihuahua 

S.A. (LWSHERM) 

26.93% 

73.07% 

100.00% 

100.00% 
100.00% 

99.998% 

99.998% 0.002% 

0.002% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

LEONI Bordnetz-Systeme GmbH 

(LEONI B) 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

LEONI Kabel GmbH 

(LEONI Kabel) 
LEONIsche Holding Inc 

(LEONIsche) 

LEONI HighTemp 

Solutions GmbH (LKTS) 

LEONI Slovaki, spol. S r. 

o. (LSK) LEONI Kabel Polska Sp. 

z o.o. (LKP) 

LEONI Kablo v e 

Teknolojileri Sanayi v e 

Ticaret Ltd. Sirketi (LKT) 

LEONI Cable 

Assemblies GmbH 

(LCA) 

LEONI Cable (China) 

Co., Ltd. (LCC) 

LEONI HighTemp 

Solutions GmbH (LKTS) 

LEONI Cable, Inc. (LCI) 

LEONI Cable S.S. de 

C.V. (LCM) 

LEONI Cable de 

Chihuahua S.A. 

(LWSHERM) 

ได้มาซ่ึงหุ้นสามัญ 100% ของ LEONIsche ได้มาซ่ึงหุ้นสามัญ 100% ของ LEONI Kabel 

26.93% 

73.07% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

99.998% 

99.998% 0.002% 

0.002% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

(บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดต้ังขึน้ใหม่) 
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4.3. รายชื่อผูถื้อหุน้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
LEONI Kabel LEONIsche 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  LEONI AG 1 100 - - 

2.  LEONI Bordnetz-Systeme GmbH - - 2,000 100 

รวม 1.00 100.00 2,000,000 100.00 

ในปัจจบุนั LEONI AG มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ Pierer Industrie AG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
20 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดย Pierer Industrie AG เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจยานยนต ์
ชัน้น าของทวีปยุโรป ซึ่งมี Pierer Konzerngesellschaft mbH เป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว โดย Pierer 
Konzerngesellschaft mbH มีผูถื้อหุน้เพียงรายเดียวคือ Mr. Stefan Pierer 

4.4. รายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูผนับรษิัท  

LEONI Kabel: กรรมการบริหาร (Managing directors หรือ Geschäftsführer): (1) Markus Thoma; 
(2) Jürgen Kniffki; (3) Jerry Cummins; (4) Andreas Pirner; ตัวแทนบริษัทที่ ล งทะ เบียนแล้ว 
(Registered representatives ห รื อ  Prokuristen): (1) Rainer Hertzke; (2) Björn Nedved;  
(3) Richard Paglia 

LEONIsche: Jeremy Tibbett, William Livengood  

ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาเปล่ียนแปลงผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัท และผูบ้ริหารของบริษัทเป้าหมาย
เมื่อธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ ์โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทและผูบ้ริหาร
ของบริษัทเป้าหมายจากบุคลากรของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ
ผูบ้ริหารเดิมของบริษัทเป้าหมายบางส่วน เพื่อความต่อเนื่องของการด าเนินธุรกิจตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

4.5. การประกอบธุรกิจ  

LEONI Kabel ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2542 ที่เมืองนูเรมเบิรก์ ประเทศเยอรมนี โดยประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า  (Wire and Cable) ส าหรับโซลูชั่นยานยนต์และรถยนต์
พลงังานไฟฟ้า (EV) ซึ่งจดัจ าหน่ายภายในประเทศเยอรมนแีละหลากหลายประเทศ LEONIsche ก่อตัง้
ขึน้เมื่อปี 2539 โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ส าหรับธุรกิจ
Automotive Cable  ของ LEONI ในทวีปอเมรกิา 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์  

LEONI Kabel ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) โดย
มีผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ สายไฟมาตรฐาน และชนิดแรงดนัสงู การใชง้านขอ้มลู และเซ็นเซอร ์และโซลชูั่น
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การชารจ์แบบ e-mobility ส าหรบัการใชง้านในยานยนต ์เป็นตน้ LEONIsche ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ส าหรบัธุรกิจ Automotive Cable ของ LEONI ในทวีปอเมรกิา 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ LEONI Kabel ไดแ้ก่ ผู้ผลิตยานยนตร์ะดับโลก เช่น ผู้ผลิตส่วนประกอบ 
ผู้ผลิตเทคโนโลยี และผู้ให้บริการโซลูชั่นการส่ือสารข้อมูลที่จ  าหน่ายให้ OEM ระดับโลกมากที่สุด 
รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศ ทั้งนี ้ 
LEONIsche ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่ไดม้ีการขายสินคา้
ของตนเอง โดยบริษัทย่อยของ  LEONIsche มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของ LEONI Kabel โดยเป็นกลุ่มลกูคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การจดัหาผลิตภณัฑ์ 

แหล่งทีม่าของวตัถดุบิทีส่  าคญั 

วัตถุดิบที่ส  าคัญในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ลไฟฟ้า  (Wire and Cable) ได้แก่ ทองแดง 
(Copper) และผลิตภัณฑก์ึ่งส าเร็จรูปที่เป็นโลหะ และเม็ดพลาสติก เป็นตน้ ซึ่ง LEONI Kabel มีการ
จดัหาวตัถดุิบดงักล่าวผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหลายราย ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได ้อย่างไรก็ดี LEONI 
Kable ไม่ได้มีการจัดหาวัตถุดิบผ่านบริษัทอื่นในกลุ่ม LEONI และจัดหาวัตถุดิบจากบริษัทที่ไม่
เก่ียวขอ้ง และโดยทั่วไปแลว้ ผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบดงักล่าว มกัเป็นบรษิัทใหญ่ในตลาด เช่น Sark Wire 
Corporation Filowire Inc และ Grupo Mexico เป็นตน้ ทั้งนี ้สญัญาซือ้ขายวัตถุดิบระหว่าง LEONI 
Kabel กบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบมีก าหนดระยะเวลาตามสญัญาระหว่าง 1 ถึง 4 ปี 

4.6. ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนที่ส  าคญัของบรษิัทเป้าหมาย (LEONI Kabel และ LEONIsche) ซึ่งจดัท า
โดยผูบ้รหิารของบรษิัทเป้าหมาย ตามมาตรฐานบญัชีในการจดัท างบการเงินรวม3 

 
3 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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 2562A 2563A 2564A 
ไตรมาส 1/2565 

(LTM) 

ลา้นยโูร ลา้นบาท ลา้นยโูร ลา้นบาท ลา้นยโูร ลา้นบาท ลา้นยโูร ลา้นบาท 

รวมสินทรัพย ์ 692 25,436 658 24,163 737 27,089 837 30,737 

สินทรัพย ์

มีตัวตน 

330 12,127 315 11,585 330 12,108 335 12,311 

รวมหนี้สิน 497 18,268 461 16,936 451 16,569 467 17,162 

รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

195 7,168 197 7,227 286 10,519 370 13,576 

รายได้รวม 1,099 40,384 933 34,293 1,311 48,166 1,355 49,792 

ก าไรข้ันต้น 136 5,005 101 3,713 174 6,375 166 6,095 

ก าไรสุทธิ 38 1,388 12 445 63 2,325 57 2,088 

5. มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 

บริษัทยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ (Conservative basis) โดยเมื่อเงื่อนไขการเขา้ท า
ธุรกรรมเป้าหมายส าเร็จครบถว้น บริษัทจะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 560 ลา้นยูโร 
(หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท)3 โดยราคาดังกล่าวมีที่มาจากการวิเคราะหด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบกับ
บริษัทเทียบเคียง (comparable companies) ในเชิง multiples เช่น EV/EBITDA วิธีเปรียบเทียบกบัรายการการ
ซือ้ขายกิจกรรมเทียบเคียง (precedent transactions) และการวิเคราะหก์ระแสเงินสดที่คาดการณจ์ากธุรกิจ
กลุ่มบริษัทที่จะไดม้า (Discounted cash flows: DCF) รวมถึงการวิเคราะหแ์ละจากการเจรจาระหว่างกบัผูข้าย
กบับรษิัทอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าของสิ่งตอบแทนเป็นไปตามการตกลงร่วมกนัระหว่างคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่าย ซึ่งบริษัทไดพ้ิจารณามลูค่าสินทรพัยท์ี่ไดม้าโดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และตวัเลข
ทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิัทเป้าหมาย นอกจากนี ้บริษัทยงัไดพ้ิจารณาถึงโอกาสในการสรา้งความเติบโตทาง
ธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 

6. มลูค่าของสินทรพัยท์ี่ซือ้มา  

บริษัทจะช าระธุรกรรมเป้าหมายเป็นเงินสดจ านวนรวมไม่เกิน 560 ลา้นยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 
ลา้นบาท) เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไวใ้นสัญญาที่เก่ียวขอ้งส าเร็จ หรือไดร้บัการยกเวน้ และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดงักล่าว ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมลูค่า
รวมส าหรบัธุรกรรมในครัง้นีเ้ป็นไปตามการตกลงรว่มกนัระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย ซึ่งบรษิัทไดพ้ิจารณามลูค่า
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สินทรพัยท์ี่ไดม้าโดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และตวัเลขทางการเงินที่ส  าคญัของบริษัท
เป้าหมาย นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดพ้ิจารณาถึงโอกาสในการสรา้งความเติบโตทางธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 

7. ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดกบับรษิัทจากผลของธุรกรรมเป้าหมาย 

บริษัทเ ล็ง เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุ รกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ล ไฟฟ้า  (Wire and Cable)  
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้ดว้ยแรงผลกัดนัจากแนวโนม้การเติบโตของตลาดยานยนตแ์ละรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า (EV) สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) จึงจัดไดว้่าเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ประเภทหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจบุนัและอนาคต 

บรษิัทคาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายจะเกิดประโยชนต์่อบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑเ์สริมระดับสูงของบริษัทเป้าหมายจะเป็นการเปิดโอกาสในทางธุรกิจใหก้ับบริษัทในการ

ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ส าหรบัยานยนตแ์ละรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV) ที่เก่ียวขอ้ง 

ซึ่งเป็นที่ตอ้งการอย่างมากทั่วโลก และเพื่อกา้วขึน้เป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and 

Cable) ชัน้น าในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก  

(2) การแบ่งปันความรูท้างการตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความสามารถด้าน R&D ของบริษัท

เป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัผลิตภณัฑข์องบรษิัท รวมถึงการเจาะตลาด และการเขา้ถึงลกูคา้ 

(3) ผลประโยชนท์างการเงินจากบริษัทเป้าหมาย จะช่วยปรบัปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่งมีผลการ

ด าเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีตใหด้ียิ่งขึน้ เช่น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึน้ และก าไรสทุธิต่อหุน้ที่เพิ่มขึน้ 

(EPS Accretive) ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดยานยนต ์(EV Car) 

8. แหล่งเงินทนุท่ีใช ้และวิธีการช าระส่ิงตอบแทน 

แหล่งเงินทุนในธุรกรรมครัง้นีม้าจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเป็นหลกัจ านวนรวมไม่เกิน  500 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั (หรือประมาณ 17,297.85 ลา้นบาท อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2565) โดยบริษัท
จะด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อการด ารงสัดส่วนทางการเงินที่ส  าคัญของบริษัท (เช่น D/E ratio) รวมถึงการ
ด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถาบันการเงิน สัญญาเงินกู้ 
ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทได ้โดยบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่า การกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด ารงสดัส่วนทางการเงินท่ี
ส าคญัของบริษัท ทั้งนี ้กลุ่มสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ที่ปล่อยสินเชื่อใหก้บับริษัทเพื่อเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เป็น
กลุ่มสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทในปัจจุบันอยู่แลว้ ส่วนกลุ่มสถาบันการเงินที่เหลือเป็นกลุ่ม
สถาบันการเงินที่บริษัทไดใ้ชบ้ริการในดา้นอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริการดา้นสินเชื่อ โดยบริษัทไดม้ีการหารือกับสถาบนั
การเงินทั้งหมด ในเรื่องการเข้าท ารายการ ตลอดจนเงื่อนไข และข้อก าหนดต่าง ๆ เสมอมา โดยการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้ยงัไม่มีการก าหนดขอ้ก าหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 
และบริษัทอยู่ในระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้สรุปในเงื่อนไขการกูย้ืมเงิน โดยกลุ่มบริษัท
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เป้าหมายจะยังสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษัทซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นได้ แต่บริษัทอาจตอ้งขอความยินยอมจาก
สถาบันการเงินเพื่อรบัเงินปันผลดังกล่าว หากสัญญาเงินกูม้ีขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทเป้าหมายตอ้งจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่สถาบันการเงินเพื่อช าระหนีต้ามสัญญาเงินกูก้่อน และส่วนที่เหลือจะมาจากการเพิ่มทุน ทั้งนี ้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2565 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทฯ มีตอ้งความ
ตอ้งการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว ในการนี ้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท ในครัง้นี ้ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,500.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
15,875.21 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 17,375.21 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาด  

9. เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ 

บริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

นอกจากนี ้บรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นีเ้ขา้ข่ายไดร้บัยกเวน้จากการยื่นค าขอใหพ้ิจารณา
รบัหลกัทรพัยใ์หม่ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน ทัง้นี ้ตามที่ไดอ้ธิบายในขอ้ 3.2 ขา้งตน้ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิธุรกรรมเป้าหมาย โดยธุรกรรมดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท และผูถื้อหุน้ของบริษัท เนื่องจากเป็นการเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสาย

เคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) ของบริษัท ในดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ ก าลังการผลิต การขยายธุรกิจ 

โอกาสในการติดตามแนวโนม้การเติบโตของตลาดยานยนตแ์ละรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV) ตลอดจนการขึน้เป็น

ผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) ชัน้น าในระดบัภูมิภาค และระดบัโลก ซึ่ง

จะน าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัทและผูถื้อหุน้ และจะช่วยเพิ่มรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสม 

ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทในระยะยาว  

เช่น ผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ขึน้ และก าไรสทุธิต่อหุน้ที่เพิ่มขึน้ (EPS Accretive) ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของ

ตลาดยานยนต ์(EV Car) 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณามูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจ านวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 560 ลา้นยูโร (หรือ
ประมาณไม่เกิน 20,588.90 ลา้นบาท) บนพืน้ฐานความรอบคอบและระมดัระวงั (Conservative basis) โดยได้
พิจารณาจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบรษิัทเป้าหมาย 

นอกจากนี ้ธุรกรรมเป้าหมายจะช่วยเกือ้หนนุและส่งเสรมิใหบ้รษิัทมีธุรกิจที่มั่นคง และธุรกิจดงักล่าวจดัเป็นธุรกจิ
ที่มีความจ าเป็นต่อการเติบโตของประเทศและภมูิภาค 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท 

-ไม่มี- 


