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12 กันยายน 2565 

 

เรื่อง ความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยเก่ียวกับการลงทุนใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศ

เยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในประเทศสหรัฐอเมริกา)  

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ของบริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียน

ภายใตกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนภายใต

กฎหมายของรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมเรียก “บริษัทเปาหมาย”) ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนสามัญ

ทั้งหมดของบริษัทเปาหมายและสิทธิเรียกรองทางการเงินสำหรับรายการคางรับชำระเงินระหวางบริษัทในเครือจำนวนหน่ึง

ของบริษัทเปาหมาย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทเปาหมายบางแหง (Intercompany Financing Receivable) (“สิทธิ

เรียกรองทางการเงิน”) โดยบริษัทฯ บริษัทยอยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม โดยมีมูลคา

การซื้อขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท0

1) รวมถึงเห็นชอบใหเขาทำสัญญา

ซื้อขาย ขอตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนดังกลาว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทเพื่อเขา

ทำธุรกรรมในครั้งน้ี (ถามี) (“ธุรกรรมเปาหมาย”) ดังน้ัน ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมัติใหแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ธุรกรรมเปาหมายตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และอนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกลาวตอไป 

ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่ง

พิจารณาจากมูลคาของบริษัทเปาหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวาง

การเจรจากับผูขายเกี่ยวกับการพิจารณารายการหนี้สิน เงินสด และคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณ

มูลคาที่บริษัทฯ จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งนี้ เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูถือหุน ซึ่งมูลคาดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

กอนท่ีจะมีการเขาทำธุรกรรมเปาหมายแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

โดย LEONI Kabel เปนบริษัทยอยของ LEONI AG (“LEONI") ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงแฟรงก

เฟรต ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เปนบริษัทยอยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 

LEONI เชนเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกวา “ผูขาย”) โดยผูขาย (ผานกลุมธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่ง

รวมถึงธุรกิจประเภทโซลูชั่นสายเคเบิลสำหรับยานยนตในการจัดหาผลิตภัณฑที่ครอบคลุมสายเคเบิลทั้งแบบมาตรฐานและ

แรงดันสูง การใชงานขอมูล และเซ็นเซอร รวมถึงโซลูชั่นการชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต "ธุรกิจ 

Automotive Cable" ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทยอยบางแหงของ LEONI โดยในป 2564 ธุรกิจ 

Automotive Cable มีรายไดประมาณ 1,300.00 ลานยูโร ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 25.50 ของรายไดรวมทั้งหมดของ 

LEONI ซึ่งมีรายไดรวมประมาณ 5,100.00 ลานยูโร 

 
1 อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร 
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ณ ปจจุบัน ผูขายถืออยูระหวางการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหบริษัทเปาหมายโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ Automotive Cable 

ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรับโครงสรางธุรกิจดังกลาวจะแลวเสร็จกอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะ

เสร็จสมบูรณ โดยไมมีความเสี่ยงท่ีจะลาชาออกไป 

ท้ังน้ี สิทธิเรียกรองทางการเงินระหวางบริษัทในเครือซึ่งมีมูลคาประมาณ 72.30 ลานยูโร (หรือประมาณ 2,656.11 ลานบาท) 

ไดแก รายการคางรับชำระเงินระหวางผูขายกับกลุมบริษัทในเครือของบริษัทเปาหมายกอนวันที่ธุรกรรมเปาหมายเสร็จ

สมบูรณ ซึ่งผูขายจะตองดำเนินการโอนสิทธิเรียกรองทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษัทเปาหมายดังกลาวใหแกบริษัทฯ 

หลังจากท่ีไดมีการทำธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณแลว ("สัญญาซื้อขายฯ") 

ธุรกรรมเปาหมายดังกลาวมีลักษณะเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) รายการดังกลาวมีขนาด

รายการสูงสุดเทากับรอยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดวยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ี

มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งไดรับการสอบทานจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ ่งจัดเปนรายการประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยทางออม 

(Backdoor Listing) ตามท่ีกำหนดในประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย อีกทั้ง บริษัทฯ มีการไดมาซึง่

สินทรัพยที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผานมาขนาดรายการเทากับรอยละ 0.22 และเปนผลใหมีมูลคาของรายการสูงสุดตาม

เกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ เทากับรอยละ 952.19 บริษัทฯ จึงมีหนาท่ี  

1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขาทำรายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ

อยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย  

2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทำหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการใหความเห็นตามท่ีกำหนดในประกาศรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยจัดสงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณา

พรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือ  

3) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเขาทำธุรกรรมเปาหมาย โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน

ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุมผูถือหุน และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน

ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งตองระบุชื่อและจำนวนหุนของ ผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัด

ประชุมดวย 

4) ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการดำเนินการตามธุรกรรมเปาหมาย โดยการยื่นคําขอรับหลักทรัพยใหมตาม

ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

แตอยางไรก็ดี ธุรกรรมเปาหมายนั้นเขาหลักเกณฑสำหรับการยกเวนการยื่นขอรับหลักทรัพยใหมตามขอ 24 ของประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ไดแก (1) บริษัทเปาหมายมีลักษณะ ของธุรกิจคลายคลึงกับธุรกิจ

ของบริษัท (2) บริษัทไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท (3) กลุมบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยมี Deloitte GmbH Wirtschaftsprufungsgeselschaft ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี

ใหกับบริษัทเปาหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมได (4) จะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และ ในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผูถือหุนท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ  
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ดังนั้น บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ”) เพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงาน

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ 

รวมถึงขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากบริษัทฯ และขอมลูตาง ๆ ที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณชน อาทิ รายงานประจำป งบ

การเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ จนถึงขอมูลอื่น ๆ จากแหลงขอมูลสาธารณะ 

รวมถึงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทเปาหมาย เปนตน ท้ังน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู

บนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารท้ังหมดท่ีไดรับจากบริษัทฯ รวมท้ังจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ เปนขอมูลท่ีมี

ความถูกตอง ครบถวน เปนจริง แสดงถึงมุมมองลาสุดที่มีตอบริษัทฯ และไมมีการเปลี่ยนแปลงในนาคตที่อาจมีผลตอการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ  

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการเขาทำรายการ

เทานั ้น โดยผูถือหุ นควรศึกษาขอมูลและความเห็นของที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแงมุมตาง ๆ เพื ่อใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ อยางไรก็ดี การตัดสินใจสุดทายในการอนุมัติข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนแตละรายการของ

กิจการเปนสำคัญ 
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คำนิยาม  

"Thipha Cables" Trinh Phat Cables Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 

“AC” ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current) 

“ADAS” Advanced Driver Assistance System 

“ADS" บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด 

“BU AC” หนวยธุรกิจ Automotive Standard Cable 

“BU AS” หนวยธุรกิจ Automotive Special Cable  

“BU EC” หนวยธุรกิจ Electrical Appliance Cable 

“D/E Ratio” อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  

“DC” ไฟฟากระแสตรง (Direct Current) 

“Devina” Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company   

“EV/EBITDA” 

มูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คา

เสื่อมราคา และคาใชจายตดัจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before 

interest, tax, depreciation and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิสระสทุธิ (Free Cash Flow to Firm) 

“HPC” กระแสไฟตรงศักยสูง (High Power Current) 

“Kd” ตนทุนสวนของหน้ีสิน (Cost of Debt) 

“Ke” ตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity) 

“LEONI Kabel” LEONI Kabel GmbH ประเทศเยอรมนี 

“LEONI" LEONI AG ประเทศเยอรมนี 

“LEONIsche” LEONIsche Holding Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา 

“MASCI" 
มาตรฐานระบบการจัดการดานคณุภาพ ISO 9001 จาก ULและ จากสถาบัน 

รับรองมาตรฐาน ISO  

“P/BV” อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio) 

“P/E” อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price-to-earnings Ratio) 

“PDITL” บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนช่ันแนล (ไทยแลนด) จำกัด 

“PEA ENCOM” บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด  

“TCI” บริษัท ไทย เคเบ้ิล อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด  

“TENCOM” บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด 

“Wd” สัดสวนของหน้ี (Weight of Debt) 

“We” สัดสวนของสวนผูถือหุน (Weight of Equity) 

“LEONI” LEONI AG และ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH  

“บริษัทฯ” บริษัท สตารค คอรเปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
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“ตลาดหลักทรัพยฯ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

“ธุรกรรมเปาหมาย” 

บริษัท สตารค คอรเปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบให

ซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมาย

ของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเปนบริษัทท่ีจด

ทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัดสวนรอย

ละ 100.00 ของหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทเปาหมายและสิทธิเรียกรองทางการ

เงินสำหรับรายการคางรับชำระเงินระหวางบริษัทในเครือจำนวนหน่ึงของบรษัิท

เปาหมาย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทเปาหมายบางแหง (Intercompany 

Financing Receivable)  โดยบรษัิทฯ บริษัทยอยของบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม โดยมมีูลคาการซื้อขายรวมท้ังสิ้นไม

เกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท ) รวมถึง

เห็นชอบใหเขาทำสัญญาซื้อขาย ขอตกลง สัญญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการลงทุนดังกลาว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทเพ่ือเขาทำธุรกรรม

ในครั้งน้ี (ถามี)  

"ธุรกิจ Automotive Cable"  

ธุรกิจโซลูช่ันสายเคเบิลสำหรับยานยนตในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมสาย

เคเบิลท้ังแบบมาตรฐานและแรงดนัสูง การใชงานขอมูล และเซ็นเซอร รวมถึง

โซลูช่ันการชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต 

“บริษัทเปาหมาย” LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc 

"สัญญาซื้อขายฯ" สัญญาซื้อขายธุรกรรมเปาหมายกับผูขาย 

“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย” 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการ

ทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย พ.ศ. 2547 

“ผูขาย” 
LEONI Kabel เปนบริษัทยอยของ LEONI และ LEONIsche เปนบรษัิทยอย

ของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเปนบริษัทยอยของ LEONI 

เชนเดียวกัน  
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1. บทสรุปผูบริหาร 

 ภาพรวมและวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ของบริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียน

ภายใตกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนภายใต

กฎหมายของรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมเรียก “บริษัทเปาหมาย”) ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนสามัญ

ทั้งหมดของบริษัทเปาหมายและสิทธิเรียกรองทางการเงินสำหรับรายการคางรับชำระเงินระหวางบริษัทในเครือจำนวนหน่ึง

ของบริษัทเปาหมาย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทเปาหมายบางแหง (Intercompany Financing Receivable) (“สิทธิ

เรียกรองทางการเงิน”)  โดยบริษัทฯ บริษัทยอยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม โดยมีมูลคา

การซื้อขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท1

1) รวมถึงเห็นชอบใหเขาทำสัญญา

ซื้อขาย ขอตกลง สัญญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการลงทุนดังกลาว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทเพ่ือเขาทำ

ธุรกรรมในครั้งนี้ (ถามี) (“ธุรกรรมเปาหมาย”) ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใหแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ธุรกรรมเปาหมายตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และอนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกลาวตอไป 

ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่ง

พิจารณาจากมูลคาของบริษัทเปาหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวาง

การเจรจากับผูขายเก่ียวกับการพิจารณารายการหน้ีสิน เงินสด และคาใชจายท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาคำนวณมลู

คาที่บริษัทฯ จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งนี้ เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชนสงูสุด

แกผูถือหุน ซึ่งมูลคาดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กอนท่ี

จะมีการเขาทำธุรกรรมเปาหมายแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

โดย LEONI Kabel เปนบริษัทยอยของ LEONI AG (“LEONI") ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงแฟรงกเฟรต 

ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เปนบริษัทยอยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเปนบริษัทยอยของ LEONI 

เชนเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกวา “ผูขาย”) โดยผูขาย (ผานกลุมธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึง

ธุรกิจประเภทโซลูช่ันสายเคเบิลสำหรับยานยนตในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมสายเคเบิลท้ังแบบมาตรฐานและแรงดันสูง 

การใชงานขอมูล และเซ็นเซอร รวมถึงโซลูช่ันการชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต "ธุรกิจ Automotive 

Cable" ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทยอยบางแหงของ LEONI โดยในป 2564 ธุรกิจ Automotive 

Cable มีรายไดประมาณ 1,300.00 ลานยูโร ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 25.50 ของรายไดรวมท้ังหมดของ LEONI ซึ่งมีรายได

รวมประมาณ 5,100.00 ลานยูโร  

ณ ปจจุบัน ผูขายถืออยูระหวางการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหบริษัทเปาหมายโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ Automotive Cable 

ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรับโครงสรางธุรกจิดังกลาวจะแลวเสร็จกอนที่ธุรกรรมเปาหมายจะ

เสร็จสมบูรณ โดยไมมีความเสี่ยงท่ีจะลาชาออกไป 

ท้ังน้ี สิทธิเรียกรองทางการเงินระหวางบริษัทในเครือซึ่งมีมูลคาประมาณ 72.30 ลานยูโร (หรือประมาณ 2,656.11 ลานบาท)  

ไดแก รายการคางรับชำระเงินระหวางผูขายกับกลุมบริษัทในเครือของบริษัทเปาหมายกอนวันที่ธุรกรรมเปาหมายเสร็จ

 
1 อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร 
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สมบูรณ ซึ่งผูขายจะตองดำเนินการโอนสิทธิเรียกรองทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษทัเปาหมายดงักลาวใหแกบรษัิทฯ 

หลังจากท่ีไดมีการทำธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณแลว ("สัญญาซื้อขายฯ")  

ท้ังน้ี สัญญาซื้อขายฯ มีขอสัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมการคาปกติท่ัวไปของการทำรายการในลักษณะน้ี เชน บทบัญญัติวา

ดวยขอกำหนดการชำระราคา คำรับรองของคูสัญญา และการยกเลิกสัญญา เปนตน นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ ไดกำหนด

เง่ือนไขบังคับกอนท่ีคูสัญญาตองดำเนินการใหสำเร็จเรยีบรอยกอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ (Closing Conditions) 

ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวท่ีเปนสาระสำคัญสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) บริษัทฯ ไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายควบคุมการลงทุนจากกระทรวงเพ่ือเศรฐกิจและการกำกับดแูลสิ่งแวดลอม(Federal 

Ministry for Economic Affairs and Climate Action) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (ซึ่งบริษัทฯ ไดรับอนุญาตภายใต

กฎหมายควบคุมการลงทุนแลว) กำกับดูแลการควบรวมกิจการ (Merger Control Authorities) ในเม็กซิโก สหรัฐอเมรกิา 

โปแลนด ตุรกี บัลแกเรีย สโลวาเกีย เซอรเบีย และเวียดนาม ท้ังน้ี ณ วันท่ี 6 กันยายน 2565 บริษัทฯ ไดรับไดรับอนุญาต

ในการควบรวมกิจการจากหนวยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการแลวในสหรัฐอเมริกา โปแลนด สโลวาเกีย เซอรเบีย 

และอยูในระหวางการรอรับอนุญาตในการควบรวมกิจการในเม็กซิโก ตุรกี บัลแกเรีย และเวียดนาม 
2) ผูขายไดดำเนินการใหบริษัทเปาหมายโอนธุรกิจท่ีไมใชธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) 

ซึ่งปจจุบันผูขายอยูในระหวางการดำเนินการดังกลาว 

3) ผูขายไดดำเนินจัดเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดการจัดสรรกำไรและขาดทุนระหวางบริษัทใน

กลุม (PLTA Termination Accounts) ซึ่งตองไดรับการสอบทานและอนุมัติโดยผูขาย ซึ่งปจจุบันผูขายอยูในระหวางการ

ดำเนินการดังกลาว 

4) ผูขายไดรับความยินยอมจากผูใหกูที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันผูขายอยูในระหวางการเจรจาและขอความยินยอมจากผูใหกูท่ี

เก่ียวของและ 
5) ผูขายและบริษัทเปาหมายไดเขาทำสัญญาปลดการเปนผูค้ำประกันและการลาออกของผูกู (Guarantor Release and 

Borrower Resignation Agreement) กับบุคคลท่ีเกี่ยวของ กลาวคือ กอนที่ธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ ผูขาย

จะตองดำเนินการใหบริษัทเปาหมายชำระหน้ีใหแกเจาหน้ีภายใตสัญญาเงินกูเดิมท่ีมีอยูและเขาทำสัญญาปลดการเปนผูค้ำ

ประกันและการลาออกของผูกู (Guarantor Release and Borrower Resignation Agreement) เพื่อดำเนินการปลด

ผูขายออกจากการเปนผูค้ำประกันและปลดบริษัทเปาหมายออกจากการเปนลูกหนี้ภายใตสัญญาเงินกูเดิม โดยหลังจาก

การเปนผูค้ำประกันและปลดบริษัทเปาหมายออกจากการเปนลูกหนี้ภายใตสัญญาเงินกูเดิม โดยหลังจากที่ธุรกรรม

เปาหมายเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ จะไมมีภาระในการเขาไปเปนผูกูหรือผูค้ำประกันตามสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความ

จำเปนที่บริษัทฯ จะตองเขาสัญญากูยืมเงินในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ผูขาย 

บริษัทเปาหมายและผูซื้อ อยูในระหวางการเจรจากับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีหนาท่ีตามสัญญาซื้อขายฯ ท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนท่ีธุรกรรมเปาหมาย

จะเสร็จสมบูรณ รวมถึงหากบริษัทฯ ผิดสัญญาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2565 ได บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย 

(คิดเปนจำนวนประมาณไมเกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจริงตามสัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในสวนน้ี อาจมีดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทำธุรกรรม ผูซื้อและ/หรือบริษัทเปาหมายจะมีการเขาทำสัญญาใหบริการชั่วคราว (Transitional 

Service Agreements) สำหรับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอื่น ๆ 

ท่ัวไป (General Services) เพ่ือใหผูซื้อสามารถดำเนินธุรกิจในบริษัทเปาหมายไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี สัญญาใหบริการช่ัวคราว 
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มีขอสัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมการคาปกติท่ัวไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เชน บทบัญญัติวาดวยขอกำหนดการ

ชำระคาบริการ คำรับรองของคูสัญญา และการยกเลิกสัญญา เปนตน 

ธุรกิจ Automotive Cable ของผูขายเปนธุรกิจชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมโซลูชั่นสายเคเบิลสำหรับยานยนตที่มีความ

หลากหลาย มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ มีความรูในดานการตลาด ลูกคาสัมพันธ และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ การเขาทำธุรกรรมเปาหมาย จึงเปนการเพ่ิมความหลากหลายในการนำเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งสอด

รับกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องสายไฟฟาและสายเคเบิ้ลไฟฟา (Wire and Cable) และเปนการเปดโอกาส

ในทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจในตลาดยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) ได นอกจากน้ี การเขา

ทำธุรกรรมเปาหมายยังเปนการสงเสริมใหบริษัทฯ กาวเขาสูตำแหนงผูนำในตลาดและเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถ

เขาถึงตลาดแหงใหม โดยบริษัทเปาหมายมีฐานลูกคาในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกา และ

ประเทศจีน ในขณะที่บริษัทฯ เปนผูนำในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงยังเปนการเพิ่มอำนาจตอรองราคากับผูจัดจำหนายวัตถุดิบ

เพ่ือใหไดมาซึ่งเง่ือนไขและราคาซื้อขายวัตถุดิบท่ีดีข้ึนไดในอนาคต 

ธุรกรรมเปาหมายดังกลาวมีลักษณะเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่สินทรัพย”) รายการดังกลาวมีขนาด

รายการสูงสุดเทากับรอยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดวยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมี

ตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งไดรับการสอบทานจากผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจัดเปนรายการประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยทางออม (Backdoor 

Listing) ตามท่ีกำหนดในประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย อีกทั้ง บริษัทฯ มีการไดมาซึ่งสินทรัพยท่ี

เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผานมาขนาดรายการเทากับรอยละ 0.22 และเปนผลใหมีมูลคาของรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคา

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ เทากับรอยละ 952.19 บริษัทฯ จึงมีหนาท่ี  

1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขาทำรายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ

อยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย  

2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทำหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการใหความเห็นตามท่ีกำหนดในประกาศรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยจัดสงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณา

พรอมกับจดัสงหนังสือเชิญประชุมผูถือ  

3) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติในการเขาทำธุรกรรมเปาหมาย โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใหแก

ผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุมผูถอืหุน และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุน

ท่ีมีสวนไดเสีย รวมท้ังตองระบุช่ือและจำนวนหุนของ ผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมดวย 

4) ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการดำเนินการตามธุรกรรมเปาหมาย โดยการยื่นคําขอรับหลักทรัพยใหมตามขอบังคบั

ตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลกัทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 

2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

แตอยางไรก็ดี ธุรกรรมเปาหมายนั้นเขาหลักเกณฑสําหรับการยกเวนการยื่นขอรับหลักทรัพยใหมตามขอ 24 ของประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏบัิติของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรอื
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จำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ไดแก (1) บริษัทเปาหมายมีลักษณะ ของธุรกิจคลายคลึงกับธุรกิจของ

บริษัท (2) บริษัทไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท (3) กลุมบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยมี Deloitte GmbH Wirtschaftsprufungsgeselschaft ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับ

บริษัทเปาหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินรวมได (4) จะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ท่ีสำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และ ในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผูถือหุนท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ 

 ลักษณะของการเขาทำรายการ 

ผูซ้ือ บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ทีจ่ะจัดต้ังขึ้นใหม 

ผูขาย 
 

ลำดับ รายชื่อผูขาย 

รายชื่อผูถูกซ้ือ 

LEONI Kabel LEONIsche 

จำนวนหุน รอยละ จำนวนหุน รอยละ 

1 LEONI AG 1 100.00 - - 

2 LEONI Bordnetz-Systeme GmbH - - 2,000 100.00 

 รวม 1 100.00 2,000 100.00 
 

ความสัมพันธ ปจจุบัน LEONI AG และ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ไมใชบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ บริษัทฯ จะเขาซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของ

ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ ่งเปนบริษัทที ่จดทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐ

เดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมเรียก “บริษัทเปาหมาย”) ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท

เปาหมายและสิทธิเรียกรองทางการเงินสำหรับรายการคางรับชำระเงินระหวางบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัท

เปาหมาย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทเปาหมายบางแหง (Intercompany Financing Receivable)  โดยบริษัทฯ 

บริษัทยอยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม โดยมีมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไมเกิน 

560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท) 

ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซ่ึง

พิจารณาจากมูลคาของบริษัทเปาหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวาง

การเจรจากับผูขายเกี่ยวกับการพิจารณารายการหนี้สิน เงินสด และคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณ

มูลคาที่บริษัทฯ จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งนี้ เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูถือหุน ซ่ึงมูลคาดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

กอนที่จะมีการเขาทำธุรกรรมเปาหมายแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

วัน เดือน ป ที่

เกิดรายการ 

บริษัทฯ คาดวาจะดำเนินการเขาทำธุรกรรมเปาหมายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

เงื่อนไขในการ

เขาทำรายการ  

บริษัทฯ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการเขาธุรกรรมเปาหมาย โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใหแกผูถือ

หุนลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุมผูถือหุน และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มี

สวนไดเสีย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาการเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้เขาขายไดรับยกเวนจากการยื่นคำขอใหพิจารณารับ

หลักทรัพยใหมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ทั้งนี้ ตามที่ไดอธิบายในขอ 2.4 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 
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ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการและหลังเขาทำรายการปรากฏดังน้ี 

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ 

 
โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

 

 

  

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 

 

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) 

ไดมาซึ่งหุนสามญั 100% ของ LEONIsche ไดมาซึ่งหุนสามญั 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 บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม) 
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 ลักษณะของสินทรัพยท่ีไดมา 

ชื่อบริษัท LEONI Kabel GmbH 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ An der Lände 3, 91154 เมือง Roth ประเทศเยอรมน ี 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยเปนบริษัทศูนยกลางของธุรกิจสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนตของ LEONI โดย

เปนผูใหบริการสวนกลาง (Central Functions) แกบริษัทในกลุมของ LEONI โดยเปนการใหบริการ

เกี ่ยวกับการจัดการคุณภาพและสิ ่งแวดลอม (quality and environmental management) การ

ควบคุม (controlling) การจ ัดซื ้อ (purchasing) การขนสง (logistics) ว ิศวกรรมกระบวนการ 

(process engineering) การตลาด (marketing) การจัดการกระบวนการ (process organization) 

และการจ ัดการผล ิตภ ัณฑ และการจ ัดจำหน ายหน วยธ ุรก ิจ  (product management and 

distribution of the business units) รวมถึงเปนบริษัทที่ถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

สำหรับบริษัทในกลุมของ LEONI ที่ไมในอยูในทวีปอเมริกา ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสายไฟและเคเบิล

สำหรับยานยนต 

เลขทะเบียน HBR 24181 

วันจดทะเบยีนบริษัท 29 เมษายน 2542 

ทุนจดทะเบยีน 5,200,000 ยูโร 

กรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

Markus Thoma กรรมการ 

Jürgen Kniffki กรรมการ 

Jerry Cummins กรรมการ 

Andreas Pirner กรรมการ 

 

ชื่อบริษัท LEONIsche Holding Inc  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 251 ลิตเต้ิล ฟอลสไดรฟ รัฐเดลาแวร สหรัฐอเมริกา 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอืน่ (Holding Company) สำหรับบริษัทในกลุมของ LEONI ใน

ทวีปอเมริกา ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต ไดแกการใหความชวยเหลือใน

ดานเทคนิคและการใหบริการแกลูกคา รวมถึงการเปนซัพพลายเออรหลักใหกับผูผลิตและประกอบ

ระบบสายไฟรายใหญหลายราย 

เลขทะเบียน no.2579883  

วันจดทะเบยีนบริษัท 10 มกราคม 2539 

ทุนจดทะเบยีน 20 เหรียญสหรัฐ  

กรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

Jeremy Tibbett กรรมการ 

William Livengood กรรมการ 

หนวยธุรกิจของบริษัทเปาหมายประกอบไปดวยสามหนวยธุรกิจไดแก Automotive Standard Cable (“BU AC”) หนวย

ธุรกิจ Automotive Special Cable (“BU AS”) และหนวยธุรกิจ Electrical Appliance Cable (“BU EC”) 

BU AC เปนสายไฟมาตรฐานสำหรับทุกอุณภูมิและสำหรับการใชงานทั่วไปในรถยนต เชน สายไฟที่ใชในเครื่องยนต และ

สายไฟที่ใชในระบบสงกำลังรถยนต เปนตน โดยบริษัทเปาหมายมีสายไฟมาตรฐานสำหรับรถยนตหลายอุณภูมิตั้งแตสายไฟท่ี

สามารถใชไดในอุณภูมิ ตั้งแต -90 ถึง 260 องศาเซลเซียส  
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BU AS เปนสายไฟแบบพิเศษที่เปนสวนประกอบในการผลิตสายไฟสำหรับ Advanced sensor และสายไฟสงขอมูล (Data 

Cables) ในรถยนต BU AS เปนชนิดสายไฟหลักที ่ใชในระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Advanced Driver Assistance 

System: “ADAS”) ตัวอยางของระบบ ADAS ในรถยนต ไดแก เบรกมือไฟฟา กลองมองหลัง ระบบการปรับถุงลมหรือ     

โชคแบบอัตโนมัติ หรือระบบขับเคลื่อนยานยนตแบบไรคนขับ (Autonomous driving system) เปนตน 

BU EC เปนสายไฟที่เปนสวนประกอบในการผลิตที่ชารจแบบ e-mobility และสถานีชารจรถไฟฟา โดย BU EC ของกลุม

บริษัทสามารถนำไปผลิตสถานีชารจรถไฟฟาสำหรับไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current: “AC”) ไฟฟากระแสตรง 

(Direct Current: “DC”) และไฟฟากระแสแรงสูง (High Power Current: “HPC”) โดยที่สายไฟ BU EC มีแรงดันไฟฟาถึง 

1,000 โวลเทจ  

 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากแรงผลักดนัจากแนวโนมการเติบโตของตลาดยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) สายไฟฟา

และสายเคเบิลไฟฟา จึงจัดไดวาเปนสวนประกอบสำคัญประเภทหนึ่งที่มีความจำเปนอยางมากในปจจุบันและอนาคต โดย

ธุรกิจของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจประเภทจำหนายสายไฟฟาและสายไฟเคเบิลไฟฟาสำหรับโซลูชั่นยานยนตและรถยนต

พลังงานไฟฟา ซึ่งจัดจำหนายภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศในทวีปยุโรป รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

จีน ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทเปาหมาย ไดแก สายไฟมาตรฐาน และชนิดแรงดันสูง การใชงานขอมูล และเซ็นเซอร และ

โซลูชั ่นการชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต การไดมาซึ ่งธุรกิจของบริษทเปาหมายจะเปนการเพ่ิม

ผลิตภัณฑระดบัสูงและเพ่ิมความหลากหลายใหกับกลุมผลติภัณฑภายใตบรษัิทฯ โดยจะเปนการขยายกลุมผลิตภัณฑไปยงัธุรกิจ

สายไฟฟาและสายเคเบิลสำหรับยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (Diversified Products Portfolio) ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ 

สามารถกาวข้ึนเปนผูผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา ช้ันนำในภูมิภาคและระดับโลก 

บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชนในการแบงปนความรูดานการตลาด ความสัมพันธกับลูกคา และความสามารถดานการคนควาและ

พัฒนา (Research & Development) ของบริษัทเปาหมาย ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมถึง

การเจาะตลาด และการเขาถึงลูกคาในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

เล็งเห็นถึงผลประโยชนทางการเงินที่จะไดรับจากการลงทุนในบริษัทเปาหมาย ซึ่งจะมาชวยสนับสนุนสถานะทางการเงินของ

บริษัทฯ ใหมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น เชน ผลประกอบการที่แข็งแกรงขึ้น และกำไรสุทธิตอหุนที่เพิ่มขึ้น (EPS 

Accretive) เปนตน 

ดังนั้น ภายหลังการเขาทำธุรกรรม บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม จะถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 100.00 ใน LEONI Kabel ซึ ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ 

LEONIsche ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดมาซึ่ง

อำนาจควบคุมในบริษัทเปาหมาย ทั ้งนี ้ บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี ่ยนแปลงผู ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal 

Representatives) และผูบริหารของบริษัทเปาหมายเมื่อธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบรูณ โดยบริษัทฯ จะแตงตั้งผูมีอำนาจลง

นามผูกพันบริษัทและผูบริหารของบริษัทเปาหมายจากบุคลากรของบริษัทฯ เปนสวนใหญ และจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการ

และผูบริหารเดิมของบริษัทเปาหมายบางสวนเพื่อความตอเนื่องของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนของบริษัทฯ เปนสำคัญ 

โดยการเขาทำธุรกรรมครั้งน้ี จะมีมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลาน

บาท) โดยมูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่ง
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พิจารณาจากมูลคาของบริษัทเปาหมายท่ีคำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหน้ีสินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการ

เจรจากับผูขายเก่ียวกับการพิจารณารายการหน้ีสิน เงินสด และคาใชจายท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาคำนวณมูลคาท่ี

บริษัทฯ จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งน้ี เพ่ือใหไดราคาท่ีดีท่ีสุดและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ

หุน ซึ่งมูลคาดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กอนที่จะมีการ

เขาทำธุรกรรมเปาหมายแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามลูคาท่ี

บริษัทฯ ตองชำระในการเขาทำธุรกรรมดังกลาวจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสิทธิเรียกรองทางการ

เงินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ผิดสัญญาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายฯ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของ

มูลคาซื้อขาย (คิดเปนจำนวนประมาณไมเกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามสัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในสวนน้ี อาจมีดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป อีกท้ัง 

ภายหลังการเขาทำธุรกรรม ผูซื้อและ/หรือบริษัทเปาหมายจะมีการเขาทำสัญญาใหบริการชั่วคราว (Transitional Service 

Agreements) สำหรับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอ่ืน ๆ ทั ่วไป 

(General Services) เพื่อใหผูซื้อสามารถดำเนินธุรกิจในบริษัทเปาหมายไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สัญญาใหบริการชั่วคราว มีขอ

สัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมการคาปกติทั่วไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เชน บทบัญญัติวาดวยขอกำหนดการชำระ

คาบริการ คำรับรองของคูสัญญา และการยกเลิกสัญญา เปนตน ซึ่งการมีภาระผูกพันดังกลาวทำใหการเปลี่ยนแทนโครงสราง

การถือหุนของบริษัทเปาหมายไมกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปาหมาย อีกท้ัง ยังเปนการใหความรวมมือกันระหวาง

สองฝายเพื่อสรางความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เชน ลูกคาของบริษัท

เปาหมาย เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และคูสัญญามีหนาที่ตามสัญญาซื้อขายฯ ซึ่งกำหนดเงือ่นไขบังคับกอนที่คูสัญญาตองดำเนินการใหสำเร็จ

เรียบรอยกอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ (Closing Conditions) ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบริษัท

ฯ ไดรับอนุญาตภายใตฎหมายท่ีเก่ียวของของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา โปแลนด ตุรกี บัลแกเรีย สโล

วาเกีย และเซอรเบีย ซึ่งประเทศท่ีบริษัทเปาหมายดำเนินธุรกิจ และเวียดนาม ซึ่งบริษัทยอยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู ท้ังน้ี 

ในสวนของการโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) นั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นวาบริษัทเปาหมายไดดำเนินการโดยใชที่ปรึกษาทางการเงินและผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถและบริษัทฯ ไดมีการ

ติดตามขั้นตอนการโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณตามสัญญาซื้อขายฯ รวมถึง

เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับการไดรับความยินยอมจากผูใหกูท่ีเก่ียวของของบริษัทเปาหมาย ซึ่งอยูในข้ันตอนการเจรจา ท้ังน้ี ในสวน

ของการปลดภาระการเปนผูค้ำประกันและการลาออกของผูกู (Guarantor Release and Borrow Resignation Agreement) 

นั้นเปนเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากภายหลังการเขาทำธุรกรรม บริษัทเปาหมายไมควรมีหนาที่หรือความเสี่ยงที่จะตอง

รับภาระในการเปนผูกูหรอืผูค้ำประกันใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของเดิม อยางไรก็ด ีเง่ือนไขดังกลาวอยูในระหวางการเจรจากับบุคคล

ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามความคืบหนาในการเจรจาอยางใกลชิด เพื่อใหแนใจวาการปลดภาระค้ำประกันเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกัน 

ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการโดยชำระเปนเงินสด แหลงเงินทุนของบริษัทฯ มาจากเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินเปนหลักจำนวนรวมไมเกิน 500.00 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 17,297.85 ลานบาท อางอิงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตาง ๆ ที่จำเปนเพื่อการดำรงสัดสวนทางการเงินที่สำคัญ

ของบริษัท (เชน D/E ratio) รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดของสถาบัน

การเงิน สัญญาเงินกู ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทได โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาการกูยืมเงินจาก

สถาบันการเงินสำหรบัการเขาทำธุรกรรมใสครั้งนี้ จะไมสงผลกระทบตอความสามารถในการดำรงสัดสวนทางการเงินที่สำคัญ
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ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดมีการหารือกับสถาบันการเงินท้ังหมดในเรื่องการเขาทำรายการตลอดจนเง่ือนไข และขอกำหนดตาง ๆ 

เสมอมา โดยการเขาทำรายการในครั้งนี้ ยังไมมีการกำหนดขอกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการจายเงินปนผล

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยูในระหวางเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปในเงื่อนไขการกูยืมเงินตอไป โดยกลุม

บริษัทเปาหมายจะยังสามารถจายเงนิปนผลใหแกบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนได แตบริษัทฯ อาจตองขอความยินยอมจากสถาบัน

การเงินเพื่อรับเงินปนผลดังกลาว หากสัญญาเงินกูมีขอกำหนดใหบริษัทเปาหมายตองจายเงินปนผลใหแกสถาบันการเงินเพ่ือ

ชำระหน้ีตามสัญญาเงินกูกอน ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาผูถือหุนควรพิจารณาขอจำกัดในการรบัเงินปนผล

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตภายหลังเขาทำธุรกรรม 

แหลงเงินทุนสวนที่เหลือในการเขาทำรายการอาจมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private 

Placement) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ นตามราคาตลาด โดยการระดมทุนทั้งนี ้มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการชำระคาซื้อหุนใน LEONI Kabel และ LEONIsche การเพิ่มทุนดวยวิธีการดังกลาว

สามารถทำใหบริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถือหุนเดิมในการเพิ่มทุน

บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการเพ่ิมทุนดวยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ซึ่งใชระยะเวลา

ในการเตรียมการคอนขางนาน และตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุระยะเวลาได

แนนอน อีกท้ัง การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหแกบุคคลท่ีมีศักยภาพ

ทางดานเงินทุน และมีความพรอมในการชำระเงินเพิ่มทุน เปนแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ ไดรับเงินทุนตามจำนวนท่ีตองการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลด

ความเสี่ยงในการระดมทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนในปจจุบัน นอกจากน้ี การเพ่ิมทุนในครั้งน้ีจะชวย

ใหบริษัทฯ สามารถลงทุนในบริษัทเปาหมายไดตามกำหนด อยางไรก็ดี ผูถือหุนตองพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution 

Effect) จากการเขาทำรายการ โดยเฉพาะผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) และ

ผลกระทบตอสวนแบงกำไร (Earnings per share dilution: EPS) หลังเสนอขายหุน ซึ่งเทากับรอยละ 11.19 เนื่องจากการ

เขาทำรายการเปนการออกหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนใน ใน LEONI Kabel (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche 

(ในสหรัฐอเมริกา) จึงเปนการเขาทำรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

 ขอดีของการเขาทำรายการ 

1) การลงทุนเปนการสงเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทเปาหมายมีการใชวัตถุดิบ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีใกลเคียงกันกับของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัท

เปาหมายจะไดประโยชนจากผลของการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ซึ่งสงผลใหตนทุนในการดำเนินงาน

ลดลง (Cost Synergy) จากการท่ีบริษัทฯ จะมีอำนาจในการตอรองราคากับผูจัดจำหนายวัตถุดิบเพื่อใหไดมาซึ่งเงื่อนไข

และราคาซื้อขายวัตถุดิบท่ีลดลง อีกท้ังการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทเปาหมายไมมีลักษณะธุรกิจท่ีทับซอนกัน 

นอกจากนี้ การไดมาซึ่งธุรกิจของบริษัทเปาหมายจะเปนการเสริมความแข็งแกรงใหกับ บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอร

เนชั่นแนล (ไทยแลนด) จำกัด (“PDITL”) ในดานธุรกิจหลัก ดานตำแหนงทางการตลาดในตางประเทศ เนื่องจากบริษทัฯ 

มีฐานลูกคาที่แข็งแกรงในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะไดรับอานิสงสจากชื่อเสียงของบริษัทฯในการขยายสาย

ผลิตภัณฑใหมจากสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟาไปสูสายไฟฟาและเคเบิลสำหรับยานยนต และดานความไดเปรียบในการ

แขงขันเพ่ือการกาวเขาสูตลาดปลายทางใหมไปพรอม ๆ กับการติดตามแนวโนมการเติบโตของตลาดยานยนตและรถยนต
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พลังงานไฟฟาดวยการขยายกลุมตลาดลกูคาเปาหมายไปสูกลุมผูผลิตยานยนต อีกท้ัง บริษัทฯ ยังสามารถขยายตลาดสนิคา

ของกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัทฯ ในกลุมประเทศของบริษัทเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากการมีทีมงาน

ทองถิ่นในกลุมประเทศของบริษัทเปาหมายและการรวมผลิตสินคาบางชนิดที่สามารถนำสงใหกับลูกคาในตลาดที่ใกลกับ

แหลงผลิตไดมากข้ึนดวย  

2) ธุรกิจของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมในการเติบโต 

ธุรกิจของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมยายนตและชิน้สวน ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่จะสามารถพัฒนาเปนธุรกิจ S Curve 

ใหม ไดโดยหนวยธุรกิจของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจที่มีแนวโนมในการเติบโต กลาวคือหนวยธุรกิจ BU EC เปนสายไฟท่ี

เปนสวนประกอบในการผลิตที่ชารจแบบ e-mobility และสถานีชารจรถไฟฟา และหนวยธุรกิจ BU AS เปนสายไฟแบบ

พิเศษที่เปนสวนประกอบในการผลิตสายไฟสำหรับ Advanced Sensor และสายไฟสงขอมูล (Data Cables) ในรถยนต 

ซึ่งทั้งสองหนวยธุรกิจดังกลาวมีแนวโนมในการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) เชน การ

เติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมของผูบริโภคที่ใหความตื่นตัวดานการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจะเปนปจจัยที่หนุนใหหนวยธุรกิจ BU EC เติบโต เนื่องจาก

เปนสายไฟฟาที่ใชในการผลิตที่ชารจรถยนตไฟฟา ประกอบกับการแขงขันการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในรถยนตของ

ผูผลิตยานยนตทั่วโลก เชนระบบขับเคลื่อนยานยนตแบบไรคนขับ (Autonomous Driving System) ซึ่งผูผลิตยานยนต 

ตาง ๆ กำลังใหความสำคัญในการพัฒนาระบบดังกลาว เพื่อนำมาเปนกลยุทธในการนำเสนอผลิตภัณฑของตนเอง ซึ่งจะ

เปนปจจัยท่ีหนุนใหหนวยธุรกิจ BU AS เติบโต เน่ืองจากเปนสายไฟฟาท่ีใชในการผลิต Advanced Sensor และสายไฟสง

ขอมูลในรถยนต ซึ่งเปนองคประกอบหลักในการผลิตรถยนตในยุคปจจุบัน  
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3) บุคลากรมีความเช่ียวชาญและประสบการณดานอุตสาหกรรมการผลิตสายเคเบิลสำหรับยานยนต 

คณะผูบริหารของบริษัทเปาหมายเปนบุคลากรท่ีมีความชำนาญและมีประสบการณยาวนานกวา 20 ป ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตสายเคเบิลยานยนต ทำใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนจากการถายทอดความรู และ Know-How เกี่ยวกับธุรกิจผลิต

สายเคเบิลสำหรับยานยนต และสามารถตอยอดความรูและประสบการณจากการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทเปาหมาย 

เพื่อขยายสายผลิตภัณฑใหมใหแกบริษัทฯ (Diversified Portfolio) นอกจากนี้ การดำรงอยูของคณะบริหารจากบริษัท

เปาหมายจะไมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยางมสีาระสำคัญ เนื่องจากบุคลากรของบริษัทเปาหมายมีความ

เช่ือมั่นและคุนเคยกับคณะผูบริหารชุดเดิม ทำใหไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทเปาหมาย 

 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

หากบริษัทฯ เขาทำรายการการลงทุนในบริษัทเปาหมาย บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 1,500,000,000 

หุน (มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลท่ีไมเก่ียวโยงกันของ

บริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ อยูระหวาง (1) สรรหาผูลงทุนท่ีมีลักษณะ ประเภท และจำนวน ตามท่ีหลักเกณฑจะถือวาเปนการ

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) พิจารณาคัดเลือกผูท่ีจะไดรับ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งจะตองเปนผูลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ไดจริงและไมเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเมื่อทราบขอมูลรายช่ือผูลงทุนท่ีแนชัดแลวบริษัทฯ จะแจง รายละเอียดท่ีเก่ียวของตอ

ตลาดหลักทรัพยฯ กอนที่จะทำการเสนอขายหุน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุน

จำนวน 1,500,000,000 หุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม 

(Control Dilution) จะเทากับรอยละ 11.19 ผลกระทบตอกำไรตอผู ถือหุ น) (Earnings per share Dilution: EPS 

Dilution) จะเทากับรอยละ 11.19 ในดานผลกระทบตอราคาตลาดหุ น (Price Dilution) ยังไมสามารถคำนวณได

เน่ืองจากการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งน้ี ยังไมไดกำหนดราคาเสนอขาย อยางไร

ก็ดี ราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ำกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทำ

การติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทำการติดตอกัน กอนวันกำหนดราคาเสนอขายหุน โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุนตอง

ยอนหลังไมเกินกวาสามวันทำการกอนวันแรกท่ีเสนอขายตอผูลงทุน ท้ังน้ี บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดได

แตตองไมเกินรอยละ 10.00 จากราคาดังกลาว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการอนุญาตใหบริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด 
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2) ภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ 

การกูเงินจากสถาบันการเงินทำใหบริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ ซึ่งที่ปรีกษาทางการเงินอสิระได

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 6.11 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีผูกูเงินตองจายจริง (Effective Interest Rate) ของ

บริษัทฯ สำหรับงวด 3 ปยอนหลังจากงบการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดใหอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุน (“D/E Ratio”) แหลงเงินทุนในการเขาทำธุรกรรมอยูที่ 3.00 เทา กลาวคือ แหลงเงินทุนหลักในการ

เขาทำธุรกรรมของบริษัทฯ จะประกอบไปดวยหน้ีสนิท่ีอัตรารอยละ 75.00 และเงินทุนท่ีมาจากกระแสเงินสดภายในบรษัิท

ฯ ซึ่งรวมถึงรายการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลภายในวงจำกัด (Private Placement) ที่อัตรารอยละ 

25.00   

ท้ังน้ี ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีอัตรตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน2

1/ 0.90 เทา ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดย

ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และภายหลังการเขาทำรายการบริษัทฯ จะมีคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากปจจุบันและ

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จะเพ่ิมเปน 1.71 เทา อยางไรก็ดี ในการเขาทำธุรกรรมในครั้งน้ี ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของกิจการ (Project Internal Rate of Return : Project IRR) ของ

บริษัทเปาหมาย โดยท่ีอัตราดังกลาวเทากับรอยละ 7.42 ซึ่งมากกวาภาระดอกเบ้ียจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่ง

เทากับรอยละ 6.11 อางอิงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูเงินตองจายจริงของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 ปยอนหลังจากงบการเงิน ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลาวคือ ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการลงทุนในบริษัทเปาหมายเพียงพอสำหรับการ

นำมาชำระภาระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินตนบางสวนของเงินกูยืม สงผลใหบริษัทฯ ไมตองแบกรับตนทุนทางการเงินดวย

กระแสเงินสดของบริษัทฯ 

3)  สูญเสียความสามารถในการแขงขันจากการแยกออกมาจาก LEONI  

เนื่องจาก LEONI เปนหนึ่งในผูผลิตสายเคเบิลแบบครบวงจรชั้นนำของโลก โดยประกอบธุรกิจตั้งแตการผลิตสายไฟและ

เคเบิล และผลิตชุดสายไฟเพ่ือรวมสายไฟและเคเบิลหลาย ๆ สายไวดวยกัน (Wire Harness) เพ่ือจำหนายใหแกกลุมลูกคา

ของ LEONI ซึ ่งก็คือผู ผลิตยานยนต โดยหวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมสายเคเบิลสำหรับรถยนต 

(Automotive Cable) และสถานะของ LEONI กอนการเขาทำธุรกรรมในครังน้ี แสดงรายละเอียดดังรูปตอไปน้ี 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain 

 
1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนโดยการนำสวนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับเทากับ 10,542.18 ลานบาท มาบวกกลับเพ่ือคำนวณ

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือใหสวนของผูถือหุนสะทอนมูลคาที่แทจริง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาบวกกลับรายการสวนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับใน

การคำนวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เนือ่งจากรายการดังกลาวเปนเพียงรายการทางบัญชีที่เกิดข้ึนจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับเทานั้น ทั้งนี้ ตามที่ไดอธิบายในขอ 3.3 ขอเสีย

ของการเขาทำรายการ 
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โดยบริษัทเปาหมายไดรับอานิสงสจากช่ือเสียงในการดำเนินธุรกิจของ LEONI ดังน้ัน การแยกออกมาของบริษัทเปาหมาย

จาก LEONI อาจสงผลใหบริษัทเปาหมายสูญเสียการรับรูของแบรนด (Brand Awareness) เนื่องจากบริษัทเปาหมายจะ

ไมไดใชแบรนด LEONI แลว จึงอาจสงผลกระทบตอการดึงดูดและการตอรองกับลูกคาของบริษัทเปาหมาย ซึ่งไดแกผู

ประกอบช้ินสวนยานยนตท้ังรายเดิมและรายใหม 

อีกทั้ง ภายหลังการเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทเปาหมายจะประกอบเพียงธุรกิจผลิตสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต

เทานั้น ดังนั้น อำนาจในการตอรองของบริษัทเปาหมายอาจลดลง เนื่องจากผูผลิตยานยนตสวนใหญในอุตสาหกรรมจะ

รวมมือผานผูประกอบช้ินสวนยานยนต โดยไมไดติดตอซื้อขายกับผูผลิตสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต โดยตรง ดังน้ัน

อำนาจในการตอรองซื้อขายจะเปนของตัวกลางซึ่งก็คือผูประกอบชิ้นสวนยานยนต ซึ่งอาจทำใหบริษัทเปาหมายสูญเสีย

ความสามารถในการแขงขัน โดยหวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมสายเคเบิลสำหรับรถยนต (Automotive 

Cable) และสถานะของบริษัทเปาหมายหลังการเขาทำธุรกรรมในครังน้ี แสดงรายละเอียดดังรูปตอไปน้ี 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

 

อยางไรก็ดี บริษัทเปาหมายยังคงมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสายไฟและเคเบิล เนื่องจากฐานลูกคาเดิมของ 

LEONI ไดมีการรวมมือกันมาอยางยาวนาน อีกทั้ง ยังมีสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 - 5 ป ซึ่งโดย

ธรรมชาติของลักษณะธุรกิจยานยนต ผูประกอบช้ินสวนยานยนตจะตองใชเวลาตั้งแต 2 - 6 ป ในการเปลี่ยนผูผลิตสายไฟ

และเคเบิลสำหรับยานยนต เพ่ือจำหนายใหผูผลิตยานยนต เน่ืองจากดวยความเฉพาะเจาะจงของสายไฟและเคเบิลสำหรับ

ผลิตรถยนตแตละรุน จะใชสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรถยนตรุนนั้น ๆ โดยเฉพาะ อีกทั้ง การเปลี่ยนผูผลิต

สายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนตจะตองไดรับอนุญาตจากผูผลิตยานยนต อีกดวย ดังนั้น การเปลี่ยนผูผลิตสายไฟและ

เคเบิลจึงเปนเรื่องที่ยุงยาก และใชเวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ ผูประกอบชิ้นสวนยานยนต จะเลือกผูผลิตผูผลิต

สายไฟและเคเบิล จากคุณภาพของผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิตใหตรงเวลาตามสัญญา และราคาที่สมเหตุสมผล

ที่สุด ซึ่งบริษัทเปาหมายเปนผูผลิตสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนตชั้นนำของโลกและมีประสบการณในอุตสาหกรรมมา

ยาวนาน ทำใหบริษัทเปาหมายไมไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันจากธุรกรรมดังกลาว  

อีกท้ัง เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานลูกคาท่ีแข็งแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทำใหบริษัทเปาหมายสามารถใชอานิสงส

ในการหาลูกคาซึ่งก็คือผูประกอบชิ้นสวนยานยนตใหม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีอำนาจในการตอรองกับผูจำหนายวัตถุดบิที่สูง

ทำใหบริษัทเปาหมายสามารถลดตนทุนของวัตถุดิบจากการดำเนินการภายใตบริษัทฯ ได  

4) เพ่ิมกระบวนการและคาใชจายจากการวางระบบท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานใหม 

เนื่องจากบริษัทเปาหมายไดมีการพึ่งพาระบบในการดำเนินงานจาก LEONI เชน คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ประกอบไปดวยคาลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft Office ลิขสิทธ์ิโปรแกรม SAP และโครงสรางเครือขายพ้ืนฐานตาง ๆ เปน
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ตน การแยกออกมาของบริษัทเปาหมายจาก LEONI จึงทำใหบริษัทเปาหมายจำเปนตองเพ่ิมกระบวนการในการวางระบบ

ใหม ซึ่งบริษัทเปาหมายจึงตองรับภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

1.7.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

เนื่องจากการเขาทำธุรกรรมดังกลาวมีลักษณะเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึง่

ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 รายการดังกลาวมีขนาดรายการสูงสุดเทากับ

รอยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดวยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

ตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ซึ ่งจัดเปนรายการประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยทางออม (Backdoor 

Listing) ตามท่ีกำหนดในประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการไดมาซึ่งสินทรัพย

ท่ีเกิดข้ึนในรอบหกเดือนท่ีผานมาขนาดรายการเทากับรอยละ 0.22 และเปนผลใหมีมูลคาของรายการสูงสุดตามเกณฑ

มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) เทากับรอยละ 952.19 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทำธุรกรรมดังกลาวดวยจำนวนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถอืหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งตองระบุชื่อและจำนวนหุน

ของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมดวย ซึ่งหากมติที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการทำ

ธุรกรรมใด หรือทั้งหมดบริษัทฯ อาจมีความเสี ่ยงตองชดใชคาเสียหาย และคาใชจายตาง ๆ ที่เกี ่ยวของและสืบ

เนื่องมาจากการเลิกสัญญารวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการเตรียมการเขาทำธุรกรรม ทั้งน้ี หากบริษัทผิดสัญญา

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได บริษัท

จะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย (คิดเปนจำนวนประมาณ

ไมเกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตาม

สัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในสวนน้ี อาจมีดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป 

นอกจากนี้ บริษัทไดพิจารณาแลววาการเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้เขาขายไดรับยกเวนจากการยื่นคำขอใหพิจารณารับ

หลักทรัพยใหมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียน ท้ังน้ี ตามท่ีไดอธิบายในขอ 2.4 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ  



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

1-15 | หนา 

 

1.7.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวังเนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ

บริษัทเปาหมาย  

การเขาลงทุนในบริษัทเปาหมายอาจมีความเสี ่ยงที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตาม

คาดหวัง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปาหมาย ยังคงมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคต และ

ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนตไมเติบโตตามที่คาดหวังซึ่งเปนผลกระทบมาจากการเติบโตที่ไม

แนนอนของปจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) หลาย ๆ ปจจัยอยางอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่ง

สงผลตอราคายานยนต เนื่องจากฐานลูกคาของบริษัทเปาหมายเปนผูผลิตยานยนต สงผลใหบริษัทเปาหมายไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนตตอการดำเนินงานโดยตรง  

ตัวอยางของปจจัยเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทเปาหมายไดแก ความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของราคาทองแดง ซึ่งเปนสวนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑของบริษัทเปาหมาย และ ความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของราคาน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนตนทุนวัตถุดิบหลักที่ใชในการขุด

เหมืองทองแดง เปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลใหราคาตนทุนการผลิตผันผวนและเปนปจจัยท่ีสงผลสำคัญตอการวางแผนการ

ดำเนินงาน  

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในสินทรัพยอื่นที่อาจใหผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ 

บริษัทเปาหมาย บริษัทฯ อาจไดผลตอบแทนท่ีสูงกวาการเขาทำรายการดังกลาว 

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งสงผลตอผลตอบแทนแกบริษัทฯ จากการ

ลงทุน 

เน่ืองจากบริษัทเปาหมายดำเนินธุรกิจในหลายประเทศท่ัวโลก ทำใหบริษัทเปาหมายรับรูรายไดและคาใชจายในสกุลยู

โรและเหรียญสหรัฐ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความผันผวนจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งยากตอ

การคาดการณ เชน สงครามรัสเซีย–ยูเครน ความไมแนนอนของธนาคารกลางของสหรัฐและนโยบายการเงินของสหรัฐ 

รวมทั้งนโยบายการตางประเทศของฝายบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลอยางมีนัยสำคัญตออัตราแลกเปลี่ยน 

และกอใหเกิดความผันผวนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนใน

บริษัทเปาหมาย จึงมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดเวลาตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากผลตอบแทน

ดังกลาวจะตองแปลงจากสกุลเงินยูโรและสหรัฐมาเปนบาท   
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 ความสมเหตุสมผลของราคา 

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคากิจการของ LEONI Kabel และ LEONIsche ใน

สัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเปาหมาย โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวง

มูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นวา การประเมินมูลคา

ปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมิน

มูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความ

สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยพิจารณา

มูลคาของกิจการทั้งหมดของ LEONI Kabel และ LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลว

ท้ังหมดของบริษัทเปาหมาย พบวาอยูในชวง 566.13 – 633.22 ลานยูโร (หรือคิดเปนมูลคา 20,798.08 - 23,262.75 ลานบาท) 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ LEONI Kabel และหุนสามัญของ LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 

100.00 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทเปาหมาย คิดเปนมูลคาการซื้อขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร 

(หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท) ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสมเน่ืองจากบริษัทฯ ไดมาในราคาต่ำกวา

มูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี ้ การเขาซื ้อหุ นสามัญของ LEONI Kabel และหุนสามัญของ 
LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเปาหมายนั้นจะชำระคาตอบแทน

ใหแกผูขายเปนเงินสดจำนวนไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท ดังนั้น ราคาเขาทำรายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ LEONI Kabel และหุนสามัญของ LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนท่ี

จำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท จึงเปนการทำรายการในราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาดังกลาว

สูงกวามูลคาการทำรายการ ซึ่งเปนประโยชนของบริษัทฯ  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ ความเหมาะสมของเงือ่นไขสญัญาซื้อขายฯ และความคืบหนาการปฏิบัติ

ตามสัญญาซื้อขายฯ ของบริษัทฯ บริษัทเปาหมาย และคูสัญญา รวมถึงความสมเหตุสมผลของราคาเขาทำรายการ ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนรายการท่ีมีความเหมาะสมและผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาแลวขางตน รวมถึงควรพิจารณาขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการในครั้งน้ีประกอบการพิจารณา

ดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทฯ คาดวาจะดำเนินการเขาทำธุรกรรมเปาหมายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565  

 ภาพรวมของการเขาทำรายการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ของบริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียน

ภายใตกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนภายใต

กฎหมายของรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมเรียก “บริษัทเปาหมาย”) ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนสามัญ

ทั้งหมดของบริษัทเปาหมายและสิทธิเรียกรองทางการเงินสำหรับรายการคางรับชำระเงินระหวางบริษัทในเครือจำนวนหน่ึง

ของบริษัทเปาหมาย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทเปาหมายบางแหง (Intercompany Financing Receivable) โดย

บริษัทฯ บริษัทยอยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม โดยมีมูลคาการซื้อขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 

560.00 ลานยโูร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท3

1) รวมถึงเห็นชอบใหเขาทำสัญญาซื้อขาย ขอตกลง สัญญา และ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนดังกลาว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทเพื่อเขาทำธุรกรรมในครั้งน้ี (ถามี) 

(“ธุรกรรมเปาหมาย”)  

ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่ง

พิจารณาจากมูลคาของบริษัทเปาหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวาง

การเจรจากับผูขายเก่ียวกับการพิจารณารายการหน้ีสิน เงินสด และคาใชจายท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาคำนวณมลู

คาที่บริษัทฯ จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งนี้ เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชนสงูสุด

แกผูถือหุน ซึ่งมูลคาดงักลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กอนท่ี

จะมีการเขาทำธุรกรรมเปาหมายแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

โดย LEONI Kabel เปนบริษัทยอยของ LEONI AG (“LEONI") ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงแฟรงกเฟรต 

ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เปนบริษัทยอยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเปนบริษัทยอยของ LEONI 

เชนเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกวา “ผูขาย”) โดยผูขาย (ผานกลุมธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึง

ธุรกิจประเภทโซลูช่ันสายเคเบิลสำหรับยานยนตในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมสายเคเบิลท้ังแบบมาตรฐานและแรงดันสูง 

การใชงานขอมูล และเซ็นเซอร รวมถึงโซลูช่ันการชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต "ธุรกิจ Automotive 

Cable" ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทยอยบางแหงของ LEONI โดยในป 2564 ธุรกิจ Automotive 

Cable มีรายไดประมาณ 1,300.00 ลานยูโร ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 25.50 ของรายไดรวมท้ังหมดของ LEONI ซึ่งมีรายได

รวมประมาณ 5,100.00 ลานยูโร 

ณ ปจจุบัน ผูขายถืออยูระหวางการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหบริษัทเปาหมายโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ Automotive Cable 

ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรับโครงสรางธุรกจิดังกลาวจะแลวเสร็จกอนที่ธุรกรรมเปาหมายจะ

เสร็จสมบูรณ โดยไมมีความเสี่ยงท่ีจะลาชาออกไป 

ท้ังน้ี สิทธิเรียกรองทางการเงินระหวางบริษัทในเครือซึ่งมีมูลคาประมาณ 72.30 ลานยูโร (หรือประมาณ 2,656.11 ลานบาท) 

ไดแก รายการคางรับชำระเงินระหวางผูขายกับกลุมบริษัทในเครือของบริษัทเปาหมายกอนวันที่ธุรกรรมเปาหมายเสร็จ

 
1 อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36. 7373 บาทตอยูโร 
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สมบูรณ ซึ่งผูขายจะตองดำเนินการโอนสิทธิเรียกรองทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษทัเปาหมายดงักลาวใหแกบรษัิทฯ 

หลังจากท่ีไดมีการทำธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณแลว ("สัญญาซื้อขายฯ") 

ท้ังน้ี สัญญาซื้อขายฯ มีขอสัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมการคาปกติท่ัวไปของการทำรายการในลักษณะน้ี เชน บทบัญญัติวา

ดวยขอกำหนดการชำระราคา คำรับรองของคูสัญญา และการยกเลิกสัญญา เปนตน นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ ไดกำหนด

เง่ือนไขบังคับกอนท่ีคูสัญญาตองดำเนินการใหสำเร็จเรยีบรอยกอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ (Closing Conditions) 

ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวท่ีเปนสาระสำคัญสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) บริษัทฯ ไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายควบคุมการลงทุนกระทรวงเพื่อเศรฐกิจและการกำกับดูแลสิ่งแวดลอม (Federal 

Ministry for Economic Affairs and Climate Action) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (ซึ่งบริษัทฯ ไดรับอนุญาตภายใต

กฎหมายควบคุมการลงทุนแลว) กำกับดูแลการควบรวมกิจการ (Merger Control Authorities) ในเม็กซิโก สหรัฐอเมรกิา 

โปแลนด ตุรกี บัลแกเรีย สโลวาเกีย เซอรเบีย และเวียดนาม ท้ังน้ี วันท่ี 6 กันยายน 2565 บริษัทฯ ไดรับไดรับอนุญาตใน

การควบรวมกิจการจากหนวยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการแลวในสหรัฐอเมริกา โปแลนด สโลวาเกีย เซอรเบีย และ

อยูในระหวางการรอรับอนุญาตในการควบรวมกิจการในเม็กซิโก ตุรกี บัลแกเรีย และเวียดนาม 

2) ผูขายไดดำเนินการใหบริษัทเปาหมายโอนธุรกิจท่ีไมใชธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) 

ซึ่งปจจุบันผูขายอยูในระหวางการดำเนินการดังกลาว 

3) ผูขายไดดำเนินจัดเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดการจัดสรรกำไรและขาดทุนระหวางบริษัทใน

กลุม (PLTA Termination Accounts) ซึ่งตองไดรับการสอบทานและอนุมัติโดยผูขาย ซึ่งปจจุบันผูขายอยูในระหวางการ

ดำเนินการดังกลาว 

4) ผูขายไดรับความยินยอมจากผูใหกูที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันผูขายอยูในระหวางการเจรจาและขอความยินยอมจากผูใหกูท่ี

เก่ียวของและ 

5) ผูขายและบริษัทเปาหมายไดเขาทำสัญญาปลดการเปนผูค้ำประกันและการลาออกของผูกู (Guarantor Release and 

Borrower Resignation Agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวของ กลาวคือ กอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ ผูขาย

จะตองดำเนินการใหบริษัทเปาหมายชำระหน้ีใหแกเจาหน้ีภายใตสัญญาเงินกูเดิมท่ีมีอยูและเขาทำสัญญาปลดการเปนผูค้ำ

ประกันและการลาออกของผูกู (Guarantor Release and Borrower Resignation Agreement) เพื่อดำเนินการปลด

ผูขายออกจากการเปนผูค้ำประกันและปลดบริษัทเปาหมายออกจากการเปนลูกหนี้ภายใตสัญญาเงินกูเดิม โดยหลังจาก

การเปนผูค้ำประกันและปลดบริษัทเปาหมายออกจากการเปนลูกหนี้ภายใตสัญญาเงินกูเดิม โดยหลังจากที่ธุรกรรม

เปาหมายเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ จะไมมีภาระในการเขาไปเปนผูกูหรือผูค้ำประกันตามสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความ

จำเปนที่บริษัทฯ จะตองเขาสัญญากูยืมเงินในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ผูขาย 

บริษัทเปาหมายและผูซื้อ อยูในระหวางการเจรจากับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีหนาท่ีตามสัญญาซื้อขายฯ ท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนท่ีธุรกรรมเปาหมาย

จะเสร็จสมบูรณ รวมถึงหากบริษัทผิดสัญญาหรอืไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีใด ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2565 ได บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย (คิด

เปนจำนวนประมาณไมเกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จริงตามสัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในสวนน้ี อาจมีดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป 
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ทั้งนี ้ ภายหลังการเขาทำธุรกรรม ผู ซื ้อและ/หรือบริษัทเปาหมายจะมีการเขาทำสัญญาใหบริการชั ่วคราว (Transitional 

Service Agreements) สำหรับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอ่ืน ๆ ท่ัวไป 

(General Services) เพื่อใหผูซื้อสามารถดำเนินธุรกิจในบริษัทเปาหมายไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สัญญาใหบริการชัว่คราว มีขอ

สัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมการคาปกติท่ัวไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เชน บทบัญญัติวาดวยขอกำหนดการชำระ

คาบริการ คำรับรองของคูสัญญา และการยกเลิกสัญญา เปนตน 

ธุรกิจ Automotive Cable ของผูขายเปนธุรกิจชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมโซลูชั่นสายเคเบิลสำหรับยานยนตที่มีความ

หลากหลาย มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ มีความรูในดานการตลาด ลูกคาสัมพันธ และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ การเขาทำธุรกรรมเปาหมาย จึงเปนการเพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งสอด

รับกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องสายไฟฟาและสายเคเบิ้ลไฟฟา (Wire and Cable) และเปนการเปดโอกาส

ในทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจในตลาดยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) ได นอกจากน้ี การเขา

ทำธุรกรรมเปาหมายยังเปนการสงเสริมใหบริษัทฯ กาวเขาสูตำแหนงผูนำในตลาดและเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถ

เขาถึงตลาดแหงใหม โดยบริษัทเปาหมายมีฐานลูกคาในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกา และ

ประเทศจีน ในขณะที่บริษัทฯ เปนผูนำในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงยังเปนการเพิ่มอำนาจตอรองราคากับผูจัดจำหนายวัตถุดิบ

เพ่ือใหไดมาซึ่งเง่ือนไขและราคาซื้อขายวัตถุดิบท่ีดีข้ึนไดในอนาคต 

สำหรับผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในมุมมองของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟา

และสายเคเบิล (Wire and Cable) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ท้ังน้ี ดวยแรงผลักดันจากแนวโนมการเติบโตของตลาด

รถยนตพลังงานไฟฟา (EV) สายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา จึงจัดไดวาเปนสวนประกอบสำคัญประเภทหนึ่งที่มีความจำเปน

อยางมากในปจจุบันและอนาคต ซึ่งบริษัทฯ คาดวาการเขาทำธุรกรรมเปาหมายจะเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

1) กลุมผลิตภัณฑเสริมระดับสูงของบริษัทเปาหมายจะเปนการเปดโอกาสในทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ ในการขยายไปสูธรุกิจ

สายไฟฟาและสายเคเบิลสำหรับยานยนตพลังงานไฟฟาท่ีเก่ียวของซึ่งเปนท่ีตองการอยางมากท่ัวโลก และเพ่ือกาวข้ึนเปน

ผูผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา ช้ันนำในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2) การแบงปนความรูทางการตลาด ความสัมพันธลูกคา และความสามารถดาน Research & Development ของบริษัท

เปาหมายจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมถึงการเจาะตลาด และการเขาถึงลูกคา 

3) ผลประโยชนทางการเงินจากบริษัทเปาหมาย จะชวยปรับปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลการดำเนินการท่ี

แข็งแกรงในอดีตใหดียิ่งข้ึน เชน ผลประกอบการท่ีแข็งแกรงข้ึน และกำไรสุทธิตอหุนท่ีเพ่ิมข้ึน (EPS Accretive) ซึ่งเปนไป

ตามการเติบโตของตลาดยานยนต (EV Car) 

 คูสัญญาและความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ 

ผูซ้ือ บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ทีจ่ะจัดต้ังขึ้นใหม 

ผูขาย 
 

ลำดับ รายชื่อผูขาย 

รายชื่อผูถูกซ้ือ 

LEONI Kabel LEONIsche 

จำนวนหุน รอยละ จำนวนหุน รอยละ 

1 LEONI AG 1 100.00 - - 

2 LEONI Bordnetz-Systeme GmbH - - 2,000 100.00 

 รวม 1 100.00 2,000 100.00 
 

ความสัมพันธ ปจจุบัน LEONI AG และ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ไมใชบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกัน 
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ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังน้ี 

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ 

 
โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

 

  

 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

เน่ืองจากธุรกรรมเปาหมายดังกลาวมีลกัษณะเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี 

ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) รายการดังกลาวมีขนาด

รายการสูงสุดเทากับรอยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดวยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมี

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 Kábelgyár 
Hungaria Kft. (LKH) 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 

 

LEONI Cable (China) 
Co., Ltd. (LCC) 

LEONI Kábelgyár 
Hungaria Kft. (LKH) 

LEONI Cable, Inc. (LCI) 

LEONI Cable S.S. de 
C.V. (LCM) 

LEONI Cable de 
Chihuahua S.A. 

(LWSHERM) 

ไดมาซึ่งหุนสามญั 100% ของ LEONIsche ไดมาซึ่งหุนสามญั 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 บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดต้ังขึ้นใหม) 
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ตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งไดรับการสอบทานจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจัดเปนรายการประเภทท่ี 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยทางออม (Backdoor 

Listing) ตามท่ีกำหนดในประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามการคำนวณขนาดรายการตามประกาศ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังตอไปน้ี 

ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทเปาหมาย 

ขอมูลทางการเงิน 

บริษัทฯ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

(ลานบาท) 

บริษัทเปาหมาย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

(ลานยูโร) (ลานบาท)1/ 

สินทรัพยรวม 45,473.20 836.70 30,738.10 

สินทรัพยไมมีตัวตน 6,231.652/ 9.70 356.35 

หนี้สินรวม 37,755.61 467.00 17,156.32 

สวนของผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) 96.66 - - 

สินทรัพยที่มีตัวตน (NTA) 1,389.27 360.00 13,225.43 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสยอนหลังลาสุด) 3,081.02 56.75 2,084.92 

หมายเหตุ: 1/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร               

             2/ สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ประกอบดวย คาความนิยม 5,423.88 ลานบาท (คาความนิยมในป 2563 เกิดข้ึนจากการซื้อหุนของ Thinh Phat Cables Joint 

Stock (“TPC”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”) บริษัทที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนามและดำเนินธุรกิจเปนผูผลิตสายไฟฟา สายเคเบิ้ล และอุตสาหกรรมอโลหะในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนสามัญทั้งหมดโดย PD Cable), 

สินทรัพยสิทธิการใช 727.56 ลานบาท, คาลิขสิทธิ์ 0.65 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 10.19 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 1.38 ลานบาท 

การคำนวณรายการ 

หลักเกณฑ สูตรคำนวณ 
การคำนวณ  

(ลานบาท) 

ขนาดรายการ 

(รอยละ) 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิ (Net tangible asset – NTA) 

NTA ของบริษัทเปาหมาย x สัดสวนการถือหุน  

  NTA ของบริษัทฯ 

13,225.43 x 100.00  

1,389.27 

951.97 

 

2. เกณฑกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน 

กำไรสุทธิของบริษัทเปาหมาย x สัดสวนการถือหุน  

กำไรสุทธิของบริษัทฯ 

2,084.92 x 100.00 

3,081.02 

67.67 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน มูลคารายการทีจ่าย x 100 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

20,572.893/ x 100 

45,473.20 

45.24 

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่ออกเพื่อ

ชำระราคาสินทรัพย 

จำนวนหุนทีอ่อกเพือ่ชําระคาสินทรัพย x 100 

จำนวนหุนทีอ่อกและชําระแลวของบริษัทฯ 

ไมมีการออกหุนเพือ่ชำระคาสินทรัพย 

หมายเหตุ : 1/ รอยละของขนาดรายการมีการปดเลขทศนิยมเพ่ือใหสอดคลองกับสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การไดมาซึ่งสินทรัพยเก่ียวกับการลงทุนใน LEONI Kabel 

(ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche (ในสหรัฐอเมริกา) 

              2/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร 

              3/ มูลคารวมสิ่งตอบแทนนี้ ไมรวมถึงคาบริการตามสัญญาใหบริการชั่วคราว (Transitional Service Agreements) สำหรับการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) และบริการอ่ืน ๆ ทั่วไป (General Services) ที่ผูซื้อจะไดเขาทำในอนาคตเพ่ือใหสามารถดำเนินธุรกิจในบริษัท

เปาหมายไดอยางตอเนื่อง 
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อีกท้ัง บริษัทฯ มีการไดมาซึ่งสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนในรอบหกเดือนท่ีผานมาขนาดรายการเทากับรอยละ 0.22 และเปนผลใหมีมูลคา

ของรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ เทากับรอยละ 952.19 อยางไรก็ดี ธุรกรรมเปาหมายนั้นเขาเกณฑ

สำหรับการยกเวนการยื่นขอรับหลักทรัพยใหมตามขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนไดการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ท้ัง 4 ประการ โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1) ธุรกิจท่ีไดมามีลักษณะคลายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และบริษัทเปาหมายประกอบธุรกิจที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสาย 

เคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) โดยบริษัทฯ และบริษัทเปาหมายมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คลายคลึงและเสริมกัน 

โดยบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ 

บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จำกัด (“PDITL”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและ

สายเคเบิลไฟฟา  สำหรับลูกคาในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทเปาหมายเปนผูใหบริการชั้นนําดานสายเคเบิล

มาตรฐานสำหรับยานยนต (Automotive Cable) และเทคโนโลยีการชารจ (Charging Station) สำหรับลูกคาทั้งในและ

ตางประเทศ และมีรายไดจากการผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา  เชนเดียวกับบริษัทฯ แตเนนกลุม

สายไฟฟาสำหรับใชงานในรถยนตและการชารจไฟรถยนต อีกทั้ง บริษัทเปาหมายยังมีการใชวัตถุดิบ เทคโนโลยี และ

กระบวนการผลิตที่ใกลเคียงกันกับของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจ โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทเปาหมายจึงมีความ

สอดคลองกันอยางมากโดยไมมีธุรกิจทับซอนกันแตมีเทคโนโลยีและความรูในดานการผลิตที่คลายคลึงกัน นอกจากน้ี 

เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทเปาหมายมีการผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา ดวยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีใกลเคียง

กัน บริษัทฯ จึงสามารถท่ีจะตอรองราคากับผูจัดจำหนายวัตถุดิบเพ่ือใหไดมาซึ่งเง่ือนไขและราคาซื้อขายวัตถุดิบท่ีดีข้ึนได ซึ่ง

จะสงผลใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในดานตนทุนสินคา ราคาขาย และผลกำไรอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น การไดมาซึ่งธุรกิจใน

ครั้งนี้จึงเปนการเสริมความแข็งแกรงใหกับ PDITL ในดานธุรกิจหลัก ดานตำแหนงทางการตลาดในตางประเทศ และดาน

ความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อการกาวเขาสูตลาดปลายทางใหมไปพรอม ๆ กับการติดตามแนวโนมการเติบโตของตลาด

ยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา ("EV") ดวยการขยายกลุมตลาดลูกคาเปาหมายไปสูกลุมผูผลิตและประกอบรถยนต 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังสามารถขยายตลาดสินคาของกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัทในกลุมประเทศของบริษัทเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากการมีทีมงานทองถ่ินในกลุมประเทศของบริษัทเปาหมายและการรวมผลิตสินคาบางชนิด

ท่ีสามารถนําสงใหกับลูกคาในตลาดท่ีใกลกับแหลงผลิตไดมากข้ึนดวย 

2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งไดแก ธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสาย

เคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) ภายหลังธุรกรรมเปาหมาย บริษัทฯ มีเปาหมายในการดำเนินธุรกิจท่ีสำคัญ ไดแก การเพ่ิม

ฐานลูกคา การเพิ่มชองทางการจำหนายเพิ่มเติม และการทำการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการขยาย

ธุรกิจของบริษัทใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน 

3) บริษัทฯ และบริษัทยอยอันเปนผลจากการไดมาซึ่งสินทรัพยยังคงดำรงคุณสมบัติเหมาะท่ีจะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ 

ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดใหบริษัทจดทะเบียนดำรงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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หลักเกณฑท่ีสำคัญ บริษัทฯ (ภายหลังเขาทำธุรกรรม) 

1. กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

จดทะเบียนจะตอง 

- ม ีค ุณสมบัต ิและไม ม ีล ักษณะตองห าม หรือ

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ

ไดรับความไววางใจใหบริหารกิจการที่มีมหาชน

เปนผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือตามเกณฑที่คณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด  

- ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

คำสั ่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจด

ทะเบ ียนหล ักทร ัพย ก ับตลาดหล ักทร ัพยฯ 

ตลอดจน หนังส ือเว ียนที ่ตลาดหล ักทร ัพยฯ 

กำหนดใหถือปฏิบ ัต ิท ี ่อาจมีผลกระทบอยาง

รายแรงตอสิทธิประโยชนหรือการตัดสินใจของผู

ถือหุนและผูลงทุนหรือการ เปลี่ยนแปลงในราคา

หลักทรัพย 

กรรมการ ผู บริหาร และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มี

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกำหนด 

2. กรรมการจำนวนหนึ ่งในสามของคณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนจะตองเปนกรรมการอิสระและ

บริษัทจดทะเบียนจะตองมีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบท้ังหมดอยางนอย 3 ทาน 

ณ ว ันท ี ่  11  ส ิ งหาคม  2565 คณะกรรมการบร ิ ษัท

ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 3 ทาน 

3. ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 มีมติแตงตั้งผู สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไดแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

เอบีเอเอส จำกัด ซึ ่งเปนผู สอบที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. โดยภายหลังการเขาทำธุรกรรมเปาหมาย 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะรวมผลการดําเนินงานของ

บริษัทเปาหมายในฐานะบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยปจจุบัน

ผูสอบบัญชีของบริษัทเปาหมาย ไดแก Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprifungsgeselschaft ซึ่งทำใหบริษัทฯ มีความ

เช ื ่อม ั ่นในระบบบ ัญช ีและการจ ัดทำงบการเง ินตาม

กำหนดเวลาของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทเปาหมาย อีก

ท้ัง ภายหลังจากการเขาทำรายการ Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprifungsgeselschaft จะยังคงทำหนาที ่ เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทเปาหมายเนื่องจากมีความคุนเคยกับ

ระบบการจัดทำงบการเงินของบริษัทเปาหมาย ซึ่งจะทำให

การจัดทำงบการเงินเปนไปตามเวลา 
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หลักเกณฑท่ีสำคัญ บริษัทฯ (ภายหลังเขาทำธุรกรรม) 

4. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของ

บริษัทจดทะเบียนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได

แตงตั้งท่ีปรึกษาเพ่ือเขาตรวจสอบสถานะของบริษัทเปาหมาย

ในดานตาง ๆ ซึ ่งรวมถึงการตรวจสอบในดานระบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เกี่ยวของในแตละสวน

งานดวย โดยบริษัทเปาหมายและบริษัทยอยของบริษัท

เปาหมายเปนบริษ ัทยอยของ LEONI ซึ ่งเป นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศเยอรมนี ซึ ่งมีการ

ควบคุมระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ท่ีไดรับ

มาตรฐานตามหลักเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศ

ดังกลาวแลว  

ทั้งน้ี ภายหลังจากการเขาทำธุรกรรม บริษัทเปาหมายจะ

ดำเนินธุรกิจภายใตระบบควบคุมเดิมที่เปนไปตามมาตรฐาน

ในฐานะบริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทฯ จะ

ดำเนินการใด ๆ ท่ีจำเปนเพิ่มเติมเพื่อใหมั่นใจไดวา ระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทเปาหมายเปนไปตามประกาศ 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ 

5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยตองไมมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน (ซึ่งรวมถึงความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนราย

ใหญ) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ไมมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทเปาหมายและบุคคล

ท่ีเก่ียวของของบริษัทเปาหมาย 

ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทฯ จะมีรายการที่เขาขายรายการ

ระหวางกัน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะ

ปฏิบัติตามนโยบายการเขาทำรายการระหวางกัน และ/หรือ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่กำหนดบนพื้นฐานการเขาทำรายการ

ดังกลาวเปนการเขาทำรายการเสมือนหนึ่งวาเปนการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก (Arm-length Basis) และปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑของสำนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

6. บริษัทจดทะเบียนจะตองมีคุณสมบัติในดานการ

กระจายการถือหุน (Free Float) โดยตองมีจำนวนผู

ถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 150 รายและผูถือ

หุ นดังกลาวตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 

15.00 ของทุนชำระแลวของบริษัทจดทะเบียน 

ณ วันที่ 4 เมษา 2565 ซึ่งเปนวันกำหนดรายชื่อผูถือหุ นที่มี

สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ลาสุด บริษัทฯ 

มีผูถือหุนรายยอยจำนวน 9,613 ราย และมีสัดสวนการถือ

หุนของผูถือหุนรายยอยประมาณรอยละ 28.84 ของทุนชำระ

แลวท้ังหมด 
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หลักเกณฑท่ีสำคัญ บริษัทฯ (ภายหลังเขาทำธุรกรรม) 

7. บริษัทจดทะเบียนจะตองมีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดจัดทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (และที่แกไขเพิ่มเติม) ภายใตการจัดการ

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จำกัด เปนหลัก 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปตามเกณฑของผูยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ เชน 

บริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ป หรือ 3 ปลาสุด รวมกันไม

นอยกวา 50.00 ลานบาท โดยในปลาสุดมีกำไรสุทธิไมนอยกวา 30.00 ลานบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมลาสุด และ

บริษัทฯ มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เปนอยูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และมี

สวนของผูถือหุนไมนอยกวา 300.00 ลานบาท เปนตน จากขอมูลที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาบริษัทยังคงดำรง คุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

4) ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในคณะกรรมการและอำนาจการควบคุมของบริษัทฯ หรือผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ 

ภายหลังการเขาทำธุรกรรมเปาหมาย บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคญัในคณะกรรมการของบริษัท นอกจาก

การเปลี่ยนแปลงเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทเปาหมายจะไมเปนกรรมการ 

และ/หรือผู บริหารในบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal 

Representatives) และผูบริหารของบริษัทเปาหมาย เมื่อธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณ โดยบริษัทจะกำหนดใหบริษัท

เปาหมายมีสัดสวนผูมีอำนาจลงนามผูกผันบริษัทและผูบริหารมาจากบริษัทฯ เปนสวนใหญ และอาจพิจารณาแตงตั้ง

ผูบริหารเดิมของบริษัทเปาหมายบางสวน โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความตอเนื่องของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสำคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพิจารณาการขอผอน

ผันข้ันตอนการขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หลักเกณฑการขอผอนผัน เหตุผล 

1. ธุรกิจท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันและสงเสริมซึ่งกันและ

กันกับธุรกิจของบริษัท 

บริษัทเปาหมายธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสาย

เคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) ซึ ่งการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทเปาหมายและของบริษัทมีลักษณะที่คลายคลึงกันและ

สงเสริมซึ่งกันและกัน 

2. บริษัทไมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของ

บริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักมาอยางตอเนื ่อง (ผลิตและ

จำหนายสายไฟฟาและสายเคเบิล) 

3. บริษัทเปาหมายมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
บริษัทเปาหมายไดแตงตั้ง  Deloitte    GmbH   

Wirtschaftsprifungsgeselschaft เปนผูสอบบัญชี ซึ่งทำให

บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นวาระบบการทำบัญชีและการจดัทำงบ

การเงินของบริษัทเปาหมายจะเปนไปตามกำหนดเวลาท่ีใช

บังคับแกบริษัทจะทะเบียน 

4. ไม ม ีการเปลี ่ยนแปลงกรรมการและผู ม ีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูมีอำนาจของ

บริษัทอยางมีนัยสำคัญ 
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 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา  

1) ขอมูลท่ัวไปของบริษัทเปาหมาย 

ขอมูลท่ัวไปของ LEONI Kabel GmbH 
ชื่อบริษัท LEONI Kabel GmbH 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ An der Lände 3, 91154 เมือง Roth ประเทศเยอรมน ี 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยเปนบริษัทศูนยกลางของธุรกิจสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนตของ LEONI โดยเปนผู

ใหบริการสวนกลาง (Central Functions) แกบริษัทในกลุมของ LEONI โดยเปนการใหบริการเกี่ยวกบัการ

จัดการคุณภาพและส่ิงแวดลอม (quality and environmental management) การควบคุม (controlling) 

การจัดซื้อ (purchasing) การขนสง (logistics) วิศวกรรมกระบวนการ (process engineering) การตลาด 

(marketing) การจัดการกระบวนการ (process organization) และการจัดการผลิตภัณฑและการจัด

จำหนายหนวยธุรกิจ (product management and distribution of the business units) รวมถึงเปน

บริษัทที่ถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับบริษัทในกลุมของ LEONI ที่ไมในอยู ในทวีป

อเมริกา ที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต 

เลขทะเบียนนิติบุคคล HBR 24181 

วันจดทะเบยีนบริษัท 29 เมษายน 2542 

ทุนจดทะเบยีน 5,200,000 ยูโร 

บริษัทท่ีอยูภายใต LEONI Kabel GmbH 

ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู ลักษณะธุรกิจ ภาพประกอบ 

LEONI Kábelgyár 

Hungaria Kft. 

ฮังการี Kölcsey u, 53 3000 

เมือง Hatvan ประเทศ

ฮังการี 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตแกนเด่ียว 

• ผลิตสายไฟสงขอมูล 

 

LEONI Polska sp, 

z.o.o. 

โปแลนด ul, Olawska 10 

Wierzbice, 55040 เมือง 

Kobierzyce ประเทศ

โปแลนด 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตแกนเด่ียว 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตอุณภูมิสูง 

• ผลิตเคเบิลยานยนต

แบบมัลติคอร  

LEONI Slovakia spol. 

s.r.o. 

สโลวาเกยี mestská časť Dobrá 

1356 

91401 Trenčianska 

Teplá 

Slovakia  

ประเทศสโลวาเกีย 

• ผลิตสายไฟสงขอมูล 

• ผลิตสายไฟสำหรับที่ชารจ

รถไฟฟา 
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ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู ลักษณะธุรกิจ ภาพประกอบ 

LEONI HighTemp 

Solutions GmbH 

เยอรมนี Alfred-Jung-Straße 1 

58553 เมือง Halver 

ประเทศเยอรมน ี

• วิจัยและพัฒนาเคเบิลอุณ

ภูมิสูง 

• ผลิตและจำหนายเคเบิล

อุณภูมิสูง 

 

 

LEONI Kablo ve 

Teknolojileri Sanayi 

ve Ticaret Ltd. 

Şirketi 

ตุรกี Ata Mahallesi Serbest 

Bölge 

Müge Caddesi No, 13 

16600 Gemlik/Bursa 

ประเทศตุรก ี

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตแกนเด่ียว 

• ผลิตเคเบิลยายนต

แบบมัลติคอร 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตอุณภูมิสูง 

 

LEONI Cable (China) 

Co. Ltd. 

Futian Industrial 

Park 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

#109 West Hanjiang 

Rd, 

Xinbei District 

Changzhou 

มณฑล Jiangsu 213022

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• ผลิตสายไฟสงขอมูล 

• ผลิตเคเบิลยายนต

แบบมัลติคอร 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตอุณภูมิสูง 

• ผลิตสายไฟแรงดันสูง

สำหรับการผลิตที่ชารจ

รถไฟฟา  

LEONI Cable (China) 

Co. Ltd. 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

Workshop No. 2 & 

No. 5 West Road of 

High-Tech Industry 

Guanlang Street, 

Xinglongtai District 

Panjin City 124013 

มณฑล Liaoning 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตแกนเด่ียว 

• ผลิตสายไฟสงขอมูล 

• ผลิตเคเบิลยายนต

แบบมัลติคอร 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตอุณภูมิสูง 

• ผลิตสายไฟแรงดันสูง

สำหรับการผลิตที่ชารจ

รถไฟฟา 

 

ที่มา: เว็บไซตของ LEONI 
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ขอมูลท่ัวไปของ LEONIsche Holding Inc 
ชื่อบริษัท LEONIsche Holding Inc  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 251 ลิตเต้ิล ฟอลสไดรฟ รัฐเดลาแวร สหรัฐอเมริกา 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอืน่ (Holding Company) สำหรับบริษัทในกลุมของ LEONI ในทวีปอเมริกา 

ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต ไดแกการใหความชวยเหลือในดานเทคนิคและการ

ใหบริการแกลูกคา รวมถึงการเปนซัพพลายเออรหลักใหกับผูผลิตและประกอบระบบสายไฟรายใหญหลายราย 

เลขทะเบียนนิติบุคคล no. 2579883  

วันจดทะเบยีนบริษัท 10 มกราคม 2539 

ทุนจดทะเบยีน 20 เหรียญสหรัฐ  

บริษัทท่ีอยูภายใต LEONIsche Holding Inc 

ชื่อบริษัท ประเทศ ท่ีอยู ลักษณะธุรกิจ ภาพประกอบ 

LEONI Cable 

Inc. 
สหรัฐอเมริกา 

2800 Livernois Road 

Suite D600-B 

Troy, รัฐ Michigan 48083 

สหรัฐอเมริกา 

• จำหนายสายไฟสำหรับ

ระบบเบรกปองกัน

ลอล็อก 

 

 

LEONI Cable 

S.A. de C.V. 
สหรัฐเม็กซิโก 

Apaseo El Grande No, 101 

Carretera 45 

Parque Industrial Amistad 

Bajío Apaseo el Grande  

สหรัฐเม็กซิโก 

• ผลิตเคเบิลยายนต

แบบมัลติคอร 

 

 

LEONI Cable 

S.A. de C.V. 
สหรัฐเม็กซิโก 

Av, Rio Conchos No, 9700 

Parque Industrial 

Cuauhtémoc 

Chihuahua 315303 

สหรัฐเม็กซิโก 

• ผลิตเคเบิลยายนต

แบบมัลติคอร 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตแกนเด่ียว 

• ผลิตสายไฟสงขอมูล 

• ผลิตเคเบิล 

ยานยนตอุณภูมิสูง  

ที่มา: เว็บไซตของ LEONI  



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

2-13 | หนา 

 

2) คณะกรรมการของบริษัทเปาหมาย 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกผันของบริษัท   

ของ LEONI Kabel GmbH 

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท 

1. Markus Thoma LEONI Kabel GmbH 

2. Jürgen Kniffki LEONI Kabel GmbH 

3. Jerry Cummins LEONI Kabel GmbH 

4. Andreas Pirner LEONI Kabel GmbH 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกผันของบริษัท   

ของ LEONIsche Holding Inc 

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท 

1. Jeremy Tibbett LEONIsche Holding Inc  

2. William Livengood LEONIsche Holding Inc  

บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal Representatives) และผูบริหารของบริษัทเปาหมาย

เมื่อธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณ โดยบริษัทฯ จะแตงตั้งผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผูบริหารของบริษัทเปาหมายจาก

บุคลากรของบริษัทฯ เปนสวนใหญ และจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการและผูบริหารเดิมของบริษัทเปาหมายบางสวน เพ่ือความ

ตอเน่ืองของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสำคัญ 

3) รายช่ือผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ LEONI Kabel GmbH  

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 LEONI AG 1 100.00 

รวม 1 100.00 

                ที่มา: สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การไดมาซึ่งสินทรัพยเกี่ยวกับการลงทุนใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรัฐอเมริกา) ณ 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ LEONIsche Holding Inc  

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 LEONI Bordnetz-Systeme GmbH 2,000 100.00 

รวม 2,000 100.00 

                ที่มา: สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การไดมาซึ่งสินทรัพยเกี่ยวกับการลงทุนใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรัฐอเมริกา) ณ 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565  
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4) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมเปาหมายบริษัท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

หนวยธุรกิจของบริษัทเปาหมายประกอบไปดวยสามหนวยธุรกิจไดแก Automotive Standard Cable (“BU AC”) หนวย

ธุรกิจ Automotive Special Cable (“BU AS”) และหนวยธุรกิจ Electrical Appliance Cable (“BU EC”) 

BU AC เปนสายไฟมาตรฐานสำหรับทุกอุณภูมิและสำหรับการใชงานทั่วไปในรถยนต เชน สายไฟที่ใชในเครื่องยนต และ

สายไฟที่ใชในระบบสงกำลังรถยนต เปนตน โดยบริษัทเปาหมายมีสายไฟมาตรฐานสำหรับรถยนตหลายอุณภูมิตั้งแตสายไฟท่ี

สามารถใชไดในอุณภูมิ ตั้งแต -90 ถึง 260 องศาเซลเซียส  

BU AS เปนสายไฟแบบพิเศษที่เปนสวนประกอบในการผลิตสายไฟสำหรับ Advanced sensor และสายไฟสงขอมูล (Data 

Cables) ในรถยนต BU AS เปนชนิดสายไฟหลักที่ใชในระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Advanced Driver Assistance 

System: “ADAS”) ตัวอยางของระบบ ADAS ในรถยนต ไดแก เบรกมือไฟฟา กลองมองหลัง ระบบการปรับถุงลมหรือ       

โชคแบบอัตโนมัติ หรือระบบขับเคลื่อนยานยนตแบบไรคนขับ (Autonomous driving system) เปนตน 

BU EC เปนสายไฟที่เปนสวนประกอบในการผลิตที่ชารจแบบ e-mobility และสถานีชารจรถไฟฟา โดย BU EC ของกลุม

บริษัทสามารถนำไปผลิตสถานีชารจรถไฟฟาสำหรับไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current: “AC”) ไฟฟากระแสตรง 

(Direct Current: “DC”) และไฟฟากระแสแรงสูง (High Power Current: “HPC”) โดยที่สายไฟ BU EC มีแรงดันไฟฟาถึง 

1,000 โวลต  

กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายของ LEONI Kabel ไดแก ผูผลิตยานยนตระดับโลก เชน ผูผลิตสวนประกอบ ผูผลิตเทคโนโลยี และผู

ใหบริการโซลูชั่นการสื่อสารขอมูลที่จำหนายใหผูผลิตยานยนตระดับโลกมากที่สุด รวมถึงผูผลิตรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) 

ภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศ ทั้งน้ี LEONIsche ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื ่น (Holding 

Company) จึงไมไดมีการขายสินคาของตนเอง โดยบริษัทยอยของ LEONIsche มีกลุมลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกันกับกลุม

ลูกคาเปาหมายของ LEONI Kabel โดยเปนกลุมลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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การจัดหาผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบท่ีสำคัญในการผลิตสายไฟฟาและสายเคเบ้ิลไฟฟา (Wire and Cable) ไดแก ทองแดงและผลิตภัณฑก่ึงสำเร็จรูปท่ีเปน

โลหะ และเม็ดพลาสติก เปนตน ซึ่ง LEONI Kabel มีการจัดหาวัตถุดิบดังกลาวผานผูจัดจำหนายหลายราย ซึ่งไมสามารถ

เปดเผยรายชื่อได อยางไรก็ดี โดยทั่วไปแลว ผู จัดจำหนายวัตถุดิบดังกลาว มักเปนบริษัทใหญในตลาด เชน Sark Wire 

Corporation Filowire Inc และ Grupo Mexico เปนตน ดังนั้น บริษัทเปาหมายจึงมิไดมีการซื้อวัตถุดิบจากกลุม Leoni 

หากแตซื้อวัตถุดิบจากผูขายภายนอก (Third-party suppliers) โดยเง่ือนไขทางการคาเปนไปตามปกติธุรกิจ (Arm’s length 

basis) ซึ่งสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับผูจัดจำหนายกับ LEONI Kable โดยท่ัวไปมีอายุ 1 - 4 ป ท้ังน้ีผูจัดจำหนายหลายรายท่ีเปน

ธุรกิจตนน้ำในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) แสดงรายละเอียดดังรูปตอไปน้ี 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

5) โครงสรางรายไดของบริษัทเปาหมาย 

โครงสรางรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

31 มีนาคม 2565 

(12 เดือนยอนหลัง) 

ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ 

รายได         

รายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งหมด 691.30 62.89 566.24 60.66 865.98 66.05 909.90 67.13 

รายไดจากการขายสวนที่ไมใชทองแดงทั้งหมด 407.96 37.11 367.23 39.34 445.11 33.95 445.45 32.87 

รวมรายได 1,099.26 100.00 933.47 100.00 1,311.09 100.00 1,355.35 100.00 

หมายเหตุ: 1/ ไมมีขอมูลรายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งหมด สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ที่มา: งบการเงินของบริษัทเปาหมาย ป 2562 – 2564 และ 12 เดือนยอนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 

รายไดของบริษัทเปาหมายแบงออกเปน 2 สวน 1) รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC BU AS และ BU EC ซึ่ง

คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยยอนหลังระหวางป 2562 – 2562 และ 12 เดือนยอนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 เทากับรอยละ 64.18 

ของรายไดรวมทั้งหมด 2) รายไดจากการขายสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC BU AS และ BU EC ซึ่งคิดเปนสัดสวนเฉลี่ย

ยอนหลังระหวางป 2562 – 2562 และ 12 เดือนยอนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 เทากับรอยละ 35.82 ของรายไดรวมท้ังหมด

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ซึ่งเปนงบการเงิน

เสมือนป 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ป 2565 จัดทำโดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

เปาหมาย และจัดทำขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting 
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Standards: IFRS) ทั ้งนี ้ งบการเงินเสมือนของบริษัทเปาหมายถูกจัดทำขึ้นจากงบการเงินรวมของ LEONI ดวยการแยก 

(Carve Out) งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินจากนิติบุคคลท่ีอยูภายใต LEONI ท่ีประกอบธุรกิจสายไฟและ

เคเบิลสำหรับรถยนต (สวนงานธุรกิจของบริษัทเปาหมาย) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเปาหมายระหวางป 2562 – 2564 และ ไตรมาส 1 ป 2565 

หนวย : ลานยูโร 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565 
 ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ 

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สด 
9.21 1.33 17.56 2.67 23.66 3.21 25.94 2.52  

สินคาคงเหลือ 130.90 18.91 127.67 19.41 177.801/ 24.11 241.35  19.17  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 182.61 26.37 167.78 25.51 178.51 24.21 221.65  19.81  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22.04 3.18 20.23 3.08 18.32 2.49 29.94  7.16  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 344.76 49.79 333.25 50.67 398.30 54.02 491.88  68.50  

สินทรัพยไมมีตัวตน 17.50 2.53 9.12 1.39 9.49 1.29 9.70  30.62  

สินทรัพยมีตัวตน 330.11 47.68 315.34 47.95 329.57 44.70 335.10  0.88  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 347.61 50.21 324.46 49.33 339.06 45.98 344.80 31.50 

รวมสินทรัพย 692.37 100.00 657.72 100.00 737.36 100.00 836.68  100.00  

หนี้สิน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 215.70 31.15 231.97 48.97 234.91 51.00 251.60 30.07 

ประมาณการหนี้สินอื่น 2.63 0.38 3.85 0.81 2.33 0.51 1.60 0.19 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.54 2.82 23.52 4.97 25.74 5.59 29.80 3.56 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 237.87 34.36 259.35 39.43 262.98 57.09 283.00 33.82 

เจาหนี้และลูกหนี้ที่เกี่ยวโยงกับ

บริษัทในกลุมสุทธ ิ
218.75 31.15 85.41 12.99 72.25 9.80 63.70 7.61 

สำรองเงินบำเหน็จ 12.34 1.78 13.43 2.04 13.84 1.88 10.70 1.28 

หนี้สินตามสัญญาเชา 22.70 3.28 22.70 3.45 23.67 3.21 23.90 2.86 

หนี้สินทางการเงิน 0.04 0.01 78.61 11.95 80.68 10.94 85.60 10.23 

สำรองเงินระยะยาว 4.87 0.70 4.83 0.74 4.74 0.64 4.74 0.57 

แฟกเตอริง - - (6.68) (1.02) (13.64) (1.85) 14.00 1.67 

อื่น ๆ 0.70 0.10 3.35 0.51 6.49 0.88 9.50 1.14 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 259.39 37.46 201.66 30.66 188.04 22.50 184.14 22.01 

รวมหน้ีสิ้น 497.27 71.82 461.00 70.09 451.02 61.17 467.14 55.86 

สวนของผูถือหุน 

รวมสวนของผูถือหุน 195.10 28.18 196.72 29.91 286.34 33.83  369.54 44.17 

รวมหน้ีสิน และสวนของผูถือหุน 692.37 100.00 657.72 100.00 737.36 100.00 836.68 100.00  

หมายเหตุ: 1/ การเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญของสินคาคงเหลือมีผลมาจากการปรับตัวข้ึนของราคาทองแดงทำใหมูลคาของทองแดงที่อยูภายใตสินคาคงเหลือมีมูลคาเพ่ิมข้ึน          

ที่มา: งบการเงินเสมือนของบริษัทเปาหมาย ป 2562 – 2564 และ ไตรมาส 1 ป 2565 
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 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จของบริษ ัทเปาหมายระหวางป 2562 – 2564 และ 12 เด ือนยอนหลังจาก  

31 มีนาคม 2565 

หนวย : ลานยูโร 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  
31 มนีาคม 2565  

(12 เดือนยอนหลัง) 

 ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ ลานยูโร รอยละ 

รายไดจากการขายสวนของ

ทองแดงทั้งหมด 
691.30 62.89 566.24 60.66 865.98 66.05 909.90 67.13 

รายไดจากการขายสวนที่ไมใช

ทองแดงทั้งหมด 
407.96 37.11 367.23 39.34 445.11 33.95 445.45 32.87 

รวมรายได 1,099.26 100.00 933.47 100.00 1,311.09 100.00 1,355.35 100.00 

ตนทุนในการขาย 963.02 87.61 832.40 89.17 1,137.55 86.76 1,189.44 87.76 

กำไรขั้นตน 136.24 12.39 101.07 10.83 173.54 13.24 165.91 12.24 

คาใชจายในการบริหาร 

85.80 7.81 

38.40 4.11 44.09 3.36 43.10 3.18 

คาใชจายในการสง 42.69 4.57 48.65 3.71 49.60 3.66 

ตนทุนการวิจยัและพัฒนา (R&D) 3.06 0.33 3.90 0.30 4.05 0.30 

คาใชจายและรายไดอื่น ๆ สุทธ ิ (1.43) (0.15) (5.43) (0.41) (6.84) (0.50) 

กำไรจากกิจกรรมการดำเนินงาน 50.44 4.59 18.35 1.97 82.34 6.28 76.00 5.61 

คาใชจายจากการแยกกจิการ

ออกมา1/ 
3.22 0.29 3.22 0.35 3.22 0.25 4.95 0.37 

กำไรกอนหักตนทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได 
47.22 4.30 15.13 1.62 79.11 6.03 71.05 5.24 

ภาษีเงินได 9.4 0.86 3.03 0.32 15.82 1.21 14.21 1.05 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป 37.8 3.44 12.10 1.30 63.29 4.83 56.84 4.19 

หมายเหตุ: 1/ คาใชจายจากการแยกกิจการออกมาเปนคาใชจายที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมายไดประมาณการบนสมมติฐานวาการดำเนินธุรกิจโดยที่ไมไดอยูภายใต    

                  LEONI ทำใหบริษัทเปาหมายมึคาใชจายเพ่ิมเติม        

ที่มา: งบการเงินเสมือนของบริษัทเปาหมาย ป 2562 – 2564 และ 12 เดือนยอนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ป 2562 – 2564 และ 12 เดือนยอนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

31 มีนาคม 

2565  

(12 เดือน

ยอนหลัง) 

อัตราสวนสภาพคลอง          

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ วัน 60.63 68.50 48.20 53.88 

ระยะเวลาขายสินคา วัน 81.75 98.15 74.90 60.17 

ระยะเวลาการชำระหนี ้ วัน 60.63 68.50 48.20 74.65 

วงจรเงินสด วัน 49.61 56.69 49.01 39.40 

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร       

อัตรากำไรขั้นตน รอยละ 12.39 10.83 13.24 12.24 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รอยละ 4.59 1.97 6.28 5.61 

อัตรากำไรสุทธิ  รอยละ 3.44 1.30 4.83 4.19 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน       
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 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

31 มีนาคม 

2565  

(12 เดือน

ยอนหลัง) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 5.46 1.84 8.58 6.79 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 19.36 6.15 22.10 15.38 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 2.55 2.34 1.58 1.26 

        ที่มา: คำนวณจากงบการเงินเสมือนของบริษัทเปาหมาย ป 2562 – 2564 และ 12 เดือนยอนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 

คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายไดรวม 

รายไดรวมระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 1,099.26 ลานยูโร 933.47 ลานยูโร และ 1,311.09 ลานยูโร ตามลำดับ ซึ่ง

คิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลีย่ตอป (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 9.21 

ในป 2563 บริษัทเปาหมายมีรายไดรวม 933.47 ลานยูโร ลดลง 165.79 ลานยูโร หรือลดลงรอยละ 15.08 จากป 2562 ซึ่ง

เทากับ 1,099.26 ลานยูโร เนื่องจากการลดลงของการผลิตยานยนตทั่วโลกประกอบกับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ทำให

เศรษฐกิจท่ัวโลกชะลอตัว 

ในป 2564 บริษัทเปาหมายมีรายไดรวม 1,311.09 ลานยูโร เพ่ิมข้ึน 377.62 ลานยูโร หรือคิดเปนรอยละ 40.45 จากป 2563 

ซึ่งเทากับ 933.47 มีสาเหตุหลักมาจากราคาทองแดงท่ีปรับตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความความตองการในการใช

ทองแดงจากอุตสาหกรรมตาง ๆ ประกอบกับการเติบโตอยางรวดเร็วของการผลิตรถยนตไฟฟาทั่วโลก และการเติบโตของ

ระบบขับเคลื่อนยานยนตแบบไรคนขับ (Autonomous Driving System) ซึ่งเปนผลมาจากการแขงขันของผูผลิตยานยนตใน

การพัฒนาระบบดังกลาว เพ่ือนำมาเปนกลยุทธในการนำเสนอผลิตภัณฑของตนเอง 
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อัตรากำไรข้ันตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทเปาหมายป 2562– 2564 

ในป 2562 – 2564 บริษัทเปาหมายมีกำไรข้ันตนเทากับ 136.24 ลานยูโร 101.07 ลานยโูร และ 173.54 ลานยูโร ตามลำดับ 

หรือคิดเปนอัตรากำไรข้ันตนเทากับรอยละ 12.39 รอยละ 10.83 และรอยละ 13.24 ตามลำดับ  

ในป 2563 บริษัทเปาหมายมีกำไรขั้นตนเทากับ 101.07 ลานยูโร ลดลงจากป 2562 ซึ่งเทากับ 136.24 ลานยูโร เปนจำนวน 

35.17 ลานยูโร หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 25.81 จากปกอนหนา เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ทำให

เศรษฐกิจท่ัวโลกชะลอตัวทำใหรายไดนอยลง ประกอบกับการท่ีบริษัทเปาหมายไมสามารถลดตนทุนคงท่ีในการขายในป 2563 

ซึ่งประกอบไปดวย คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย คาใชจายในการบำรุงรักษา คาไฟ และคาจางพนักงาน    

ในป 2564 บริษัทเปาหมายมีกำไรข้ันตนเทากับ 173.54 ลานยูโร เพ่ิมข้ึนจากป 2563 ซึ่งเทากับ 101.07 ลานยูโร เปนจำนวน 

72.47 ลานยูโร หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 71.70 จากปกอนหนา ซึ่งสอดคลองกับการเพิม่ขึ้นของรายได เนื่องจาก

เปนไปตามคำอธิบายในสวนของรายได ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองแดง ทั้งนี้ราคาตนทุนของทองแดงไดถูก

กำหนดใหคงท่ีในสัญญา ดังน้ันการปรับตัวข้ึนของราคาทองแดงจึงสงผลใหราคาขายทองแดงของบริษัทเปาหมายสูงข้ึน ทำให

กำไรข้ันตนเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตองการของ BU AS และ BU EC ซึ่งเปนหนวยธุรกิจท่ีมีอัตรากำไรข้ันตน

ท่ีสูงกวา BU AC 
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อัตรากำไรสุทธิ 

             แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเปาหมายป 2562 – 2564 

ในป 2562 – 2564  บริษัทเปาหมายมีกำไรสุทธิเทากับ 37.8 ลานยูโร 12.10 ลานยูโร และ 63.29 ลานยูโร ตามลำดับ หรือคิด

เปนอัตราขาดทุนสุทธิเทากับรอยละ 3.44 รอยละ 1.30 และรอยละ 4.83 ตามลำดับ  

ในป 2563 บริษัทเปาหมายมีกำไรสุทธิเทากับ 12.10 ลานยูโร ลดลงจากป 2562 ซึ่งเทากับ 37.77 ลานยูโร เปนจำนวน 

25.67 ลานยูโร หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 67.97 จากปกอนหนา สงผลใหอัตรากำไรสุทธิลดลงจากรอยละ 3.44 ในป 

2562 เปนรอยละ 1.30 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ท่ีทำใหเศรษฐกิจท่ัวโลกชะลอตัวทำ

ใหรายไดนอยลง ประกอบกับการท่ีบริษัทเปาหมายไมสามารถลดตนทุนคงท่ีในการขายในป 2563 ซึ่งประกอบไปดวย คาเสื่อม

ราคาและคาตัดจำหนาย คาใชจายในการบำรุงรักษา คาไฟ และคาจางพนักงาน    

ในป 2564 บริษัทเปาหมายมีกำไรสุทธิเทากับ 63.29 ลานยูโร เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับ 12.10 ลานยูโร เปนจำนวน 

51.19 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 423.04 จากปกอนหนา สงผลใหอัตรากำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.30 

ในป 2563 เปนรอยละ 4.83 ในป 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาการลดลงของสัดสวนของคาใชจายในการบริหารและการขายตอ

รายไดจากรอยละ 8.86 ในป 2563 เปนรอยละ 6.96 ในป 2564 การลดลงของอัตราสวนดังกลาวมาจากอัตราการเติบโตของ

รายไดระหวางป 2563 – 2564 เทากับ 40.45 สูงกวาอัตราการเติบโตของคาใชจายในการบรหิารและการขายระหวางป 2563 

- 2564 เทากับ 10.25 ซึ่งเปนผลมาจากคาใชจายในการบริหารซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายดานบุคลากรเปนสวนใหญไดถูก

ลดลงในป 2563 จากการควบคุมคาใชจายดานบุคลากรของบริษัทเปาหมายซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการมาตรการสนับสนุน

จากรัฐบาลระหวางไวรัสโควิด-19 และปรับตัวกลับไปเปนปกติในป 2564   

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทเปาหมายมีสินทรัพยรวมเทากับ 657.72 ลานยูโร ลดลง 34.65 ลานยูโร หรือคิดเปนรอยละ 

5.01 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 692.37 ลานยูโร โดยการลดลงของสินทรัพยรวมมาจากการดอยคาของคา

ความนิยม (Goodwill) เนื่องมาจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบตอการลดลงของเงินลงทนุ จึงมีการดอยคา

ในสวนของคานิยม และการลดลงของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทเปาหมายมีสินทรัพยรวมเทากับ 737.36 ลานยูโร เพ่ิมข้ึน 79.64 ลานยูโร หรือคิดเปนรอย

ละ 12.11 จากของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 657.72 ลานยูโร โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรพัยรวมมาจากการ
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เพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในอนาคต ซึ่งเงินลงทุนดังกลาวถูกใชในการลงทุนในการตอยอดการผลติหนวยธุรกิจ BU AS การลงทุน

ในโครงการ “Factory of the Future” ซึ่งเปนหน่ึงในโรงงานของบริษัทเปาหมายในเมือง Roth ท้ังน้ีโรงงานดังกลาวไดเปด

ทำการตั้งแตป 2562 แลว แตยังมคีวามจำเปนในการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานซึ่งการ

ปรับปรุงดังกลาวคาดการวาจะแลวเสร็จในปลายป 2565 การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการขยายกิจการ (Expansionary 

Capital Expenditure) และคาใชจายในการทดแทนสินทรัพยเกา (Replacement Capital Expenditure) 

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทเปาหมายมหีนี้สินรวมเทากับ 461.00 ลานยูโร ลดลง 36.26 ลานยูโร หรือคิดเปนรอยละ 

7.29 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 497.27 ลานยูโร โดยการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินมาจากการกู

เงินประเภทวงเงินหมุนเวียน (Revolving Credit Facility) มูลคา 78.61 ลานยูโร และการลดลงของเจาหน้ีและลูกหน้ีท่ีเก่ียว

โยงกับบริษัทในกลุมสุทธิ จำนวน 133.34 ลานยูโร จาก 218.75 ลานยูโรในป 2562 เปน 85.41 ลานยูโรในป 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทเปาหมายมีหนี้สินรวมเทากับ 451.02 ลานยูโร ลดลง 9.98 ลานยูโร หรือคิดเปนรอยละ 

2.17 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 461.00 ลานยูโร โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของเงินสำรองแฟกเตอริง 

สวนของผูถือหุน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทเปาหมายมีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 196.72 ลานยูโร เพ่ิมข้ึนจำนวน 1.61 ลานยูโร หรือ

คิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.83 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 195.10 ลานยูโร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทเปาหมายมีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 286.34 ลานยูโร เพิ่มขึ้นจำนวน 89.62 ลานยูโร 

หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 45.56 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 196.72 ลานยูโร  

6) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ 

ภาพรวมแนวโนมอุตสาหกรรมสายเคเบิลสำหรับรถยนต (Automotive Cable) และรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle - EV)   

และสำหรับสถานีชารจรถยนต (Charging Cable Solution) ซึ่งเปนชิ ้นสวนสำหรับการผลิตรถยนตไฟฟา ขึ ้นกับปจจัย

แวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) และปจจัยเฉพาะดานของอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่ง

อุตสาหกรรมยานยนตในชวงที่ผานมาสงสัญญาณฟนตัวอยางชา ๆ ทามกลางความเสี่ยงจากสงคราม โรคระบาด และปญหา

ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรที่ยืดเยื้อ ซึ่งแนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตที่ฟนตัวไดดีไดรับอานิสงสหลักมาจากกลุมรถบรรทุก

และกลุมรถจักรยานยนต ขณะท่ีกลุมรถยนตน่ังและรถโดยสารฟนตัวดีข้ึนอยางชา ๆ ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

สำหรับความตองการรถยนตมีแนวโนมเติบโตข้ึนโดยมีปจจัยหนุนจากการคลายล็อกดาวนและการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

ในหลายประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนกำลังซื้อของผูบริโภค และชวยกระตุนตลาดการผลิตรถยนตใหมีแนวโนมที่สดใสข้ึนและ

กลับมาสูระดับกอนโรคระบาดในป 2567 ซึ่งจะสนับสนุนผูประกอบการในหวงโซอุปทานรถยนต (Supply Chain)  และ

ชิ้นสวนอุปกรณสำหรับรถยนต โดยเฉพาะในตลาดรถยนตไฟฟา ซึ่งไดรับผลประโยชนจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐใน

หลายประเทศ เชน การยกเวนภาษีสรรพสามิตไดมีการบังคับใชแลวในแถบประเทศเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี และประเทศ

แถบยุโรป เชน โปรตุเกส ฝรั ่งเศส เปนตน ซึ ่งการเปลี ่ยนผานไปสูรถยนตไฟฟายังไดสงผลกระทบตอหวงโซอุปทาน 

อุตสาหกรรมรถยนตในระยะยาว โดยเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชสำหรับเครื่องยนตและระบบสงกำลังของ

ยานยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine - ICE) ซึ ่งจากการอางอิงประมาณการจาก BloombergNEF 

(BNEF) ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 มีอัตราเติบโตของจำนวนรถยนตไฟฟาในตลาดโลกเทากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 
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32.92 จากป 2564 – 2568 โดยมาจากประเทศจีน กลุมประเทศในยุโรป และประเทศอเมริกาเปนหลัก แสดงรายละเอียดดัง

รูปตอไปน้ี 

แมวาแนวโนมการเติบโตของรถยนตไฟฟาจะสงผลใหผูผลิตชิ้นสวนบางกลุมออกจากอุตสาหกรรมไป แตยังคงมีผลกระทบใน

เชิงบวกสำหรับผูผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ยังสามารถใชไดทั้งในยานยนตสันดาปภายใน และรถยนตไฟฟา เชน โครงรถ ตัวถัง 

ระบบชวงลาง เบาะนั่ง ลอรถ เปนตน อยางไรก็ตาม แนวโนมการเติบโตของรถยนตไฟฟายังสงผลใหเกิดธุรกิจใหม ๆ ใน

อุตสาหกรรมยานยนตเชนกัน เชน 1) อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน เซมิคอนดักเตอรและแผงวงจรพิมพ (PCB) 2) 

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ 3) ผูผลิตสายไฟและและสวิตช ซึ่งมีโอกาสขยายธุรกิจเนื่องจากในรถยนตไฟฟาใชสายไฟมากกวา

รถยนตสันดาปภายในโดยท่ัวไป รวมไปถึงการเพ่ิมระบบปฏิบัติการตาง ๆ ในรถยนต ไดแก ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ ระบบ

ประมวลผล ระบบเซนเซอร (Sensors) และเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ โดยอางอิงประมาณการจาก McKinsey & Company ณ 

วันท่ี 25 เมษายน 2565 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Advanced Driver Assistance Systems – 

ADAS) ในรถยนต คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 5.74 แสดงรายละเอียดดังรูปตอไปน้ี 

Source: McKinsey & Company: The Next Normal: Emerging strong from the coronavirus pandemic 

และ 4) การผลิตยางลอ การวิจัยและพัฒนายางลอสำหรับรถยนตไฟฟา เปนตน นอกจากน้ี แนวโนมการเติบโตของธุรกิจสถานี

ชารจรถไฟฟากำลังเติบโตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาเชนเดียวกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

2-23 | หนา 

 

ของผู บริโภคที่ใหความตื ่นตัวดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทำใหภาครัฐและ

ผูประกอบการตางใหความสนใจกับโซลูช่ันท่ีเก่ียวของกับรถยนตไฟฟา รวมถึงการชารจแบบ e-mobility  

โดยปจจุบัน LEONI เปนผูผลิตสายเคเบิลสำหรับรถยนตและยานยนต (Automotive cable) และสำหรับสภานีชารจรถไฟฟา 

(Charging cable solution) ชั้นนำในระดับโลก ซึ่งเปนชิ้นสวนที่สำคัญสำหรับรถยนตไฟฟา และสถานีชารจรถไฟฟา โดยมี

โรงงานกระจายอยูท่ัวโลกกวา 10 แหงใน 7 ประเทศ ท้ังกลุมยุโรปตะวันออก อเมริกา และเอเชียแปซิฟก ซึ่งสรางยอดขายกวา 

1.3 พันลานยูโรในป 2021 และมีกลุมลูกคาที่สำคัญ เชน Tesla, Rolls Royce, Mercedes Benz และแบรนดรถยนตอื่น ๆ 

อีกมากมาย  

อยางไรก็ตาม ภายใตสภาวะปจจุบันยังคงมีปจจัยที่สงผลกระทบเชิงลบอีกหลายประการ เชน ปญหาขาดแคลนเซมิคอนดัก

เตอรทั่วโลกมีแนวโนมยาวนานกวาที่คาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่องทั้งอุตสาหกรรมปลายน้ำอยางการผลิตรถยนต และ

ช้ินสวนอุปกรณสำหรับรถยนต โดยเฉพาะอยางยิ่งรถยนตรุนใหม ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และรถยนตพลังงานไฟฟา อีกท้ัง 

ตนทุนวัตถุดิบตาง ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลก จะสงผลกระทบตอหวงโซอุปทานการผลิตรถยนต เนื่องจากการคว่ำบาตร

รัสเซีย ทำใหราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก และทำใหตนทุนการผลิตรถยนต

ปรับตัวจะสูงข้ึนตามไปดวย  

แมวามีปจจัยหลายประการท่ีกดดันตลาดการผลิตรถยนต ภาพอุตสาหกรรมรถยนตโดยรวมยังคงมองเห็นโอกาสในการเติบโต 

หากสถานการณท่ีมีผลกระทบเชิงลบดังกลาว ท้ังการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร และราคาวัตถุดิบท่ีสูงข้ึนสามารถคลี่คลายได

ในอนาคต เน่ืองจากการเติบโตของรถยนตไฟฟาเริ่มขยายตลาดใหญข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากการออกกฎขอบังคับ

ตาง ๆ ของรัฐบาล และเปนไปตามแนวโนมการเติบโตของตลาดรถยนตโลก 

  มูลคาสิ่งตอบแทนและเกณฑท่ีใชกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ ยึดหลักการพิจารณาอยางระมัดระวังและรอบคอบ (Conservative Basis) โดยเมื ่อเงื ่อนไขการเขาทำธุรกรรม

เปาหมายสำเร็จครบถวน บริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนใหแกผูขายเปนเงินสดจำนวนไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไม

เกิน 20,572.89 ลานบาท) โดยราคาดังกลาวมีที ่มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบกับบริษัทเทียบเคียง (Comparable 

Companies) ในเชิง Multiples เชน EV/EBITDA วิธีเปรียบเทียบกับรายการการซื้อขายกิจกรรมเทียบเคียง (Precedent 

Transactions) และการวิเคราะหกระแสเงินสดท่ีคาดการณจากธุรกิจกลุมบริษัทท่ีจะไดมา (Discounted Cash Flows: DCF) 

รวมถึงการวิเคราะหและจากการเจรจาระหวางกับผูขายกับบริษัทอยางตอเน่ือง 

นอกจากนี้ เกณฑที่ใชในการกำหนดมูลคาของสิ่งตอบแทนเปนไปตามการตกลงรวมกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายซึ่งบรษัิทฯ 

ไดพิจารณามูลคาสินทรัพยท่ีไดมาโดยอางอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และตัวเลขทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัท

เปาหมายนอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดพิจารณาถึงโอกาสในการสรางความเติบโตทางธุรกิจดังกลาวในอนาคต 

 มูลคารวมของสินทรัพยท่ีไดมา 

บริษัทฯ จะชำระธุรกรรมเปาหมายเปนเงินสดจำนวนรวมไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท) 

เมื่อเงื่อนไขบังคับกอนที่กำหนดไวในสัญญาที่เกี่ยวของสำเร็จ หรือไดรับการยกเวน และเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ

สัญญาดังกลาว ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมูลคารวมสำหรับธุรกรรมในครั้งน้ีเปนไปตามการตกลง

รวมกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณามูลคาสินทรัพยที่ไดมาโดยอางอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน และตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเปาหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพิจารณาถึงโอกาสในการสรางความ

เติบโตทางธุรกิจดังกลาวในอนาคต 
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 แหลงเงินทุนท่ีใชในการซ้ือสินทรัพย 

แหลงเงินทุนในธุรกรรมครั้งนี้มาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลักจำนวนรวมไมเกิน  500.00 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือ

ประมาณ 17,297.85 ลานบาท อางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565) โดยบริษัทจะดำเนินการตาง ๆ ท่ี

จำเปน เพื่อการดำรงสัดสวนทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯ  (เชน D/E ratio) รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให

บริษัทสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดของสถาบันการเงิน สัญญาเงินกู ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ ได 

โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรับการเขาทำธุรกรรมใสครั้งน้ี จะไมสงผลกระทบตอ

ความสามารถในการดำรงสัดสวนทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯ ท้ังน้ี กลุมสถาบันการเงินสวนใหญท่ีปลอยสินเช่ือใหกับบริษัท

เพื่อเขาทำรายการในครั้งนี้เปนกลุมสถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อใหกับบริษัทฯ ในปจจุบันอยูแลว สวนกลุมสถาบันการเงินท่ี

เหลือเปนกลุม สถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ ไดใชบริการในดานอ่ืนๆ ท่ีไมใชบริการดานสินเช่ือ โดยบริษัทฯ ไดมีการหารือกับสถาบัน

การเงินท้ังหมดในเรื่องการเขาทำรายการ ตลอดจนเง่ือนไข และขอกำหนดตาง ๆ เสมอมา ท้ังน้ี บริษัทฯ อยูในระหวางเจรจากับ

สถาบันการเงินเพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุปในเง่ือนไขการกูยืมเงินตอไป และการเขาทำรายการในครั้งน้ี ยังไมมีการกำหนดขอกำหนด

เพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทเปาหมายจะยังสามารถจายเงินปนผลใหแก

บริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนได แตบริษัทฯ อาจตองขอความยินยอมจากสถาบันการเงินเพ่ือรับเงินปนผลดังกลาว หากสัญญาเงินกูจะ

มีขอกำหนดใหบริษัทเปาหมายตองจายเงินปนผลใหแกสถาบันการเงินเพ่ือชำระหน้ีตามสัญญาเงินกูกอน และสวนท่ีเหลือมาจาก

การเพ่ิมทุน  

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 จัดขึ้นวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ ยังมี

ความตองการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ในการนี้ ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500.00 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,875.21 ลานบาท เปนทุนจด

ทะเบียนใหมจำนวน 17,375.21 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคา

เสนอขายหุนตามราคาตลาด และมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูระหวาง (1) สรรหาผูลงทุนที่มีลักษณะประเภท และ

จำนวน ตามที่หลักเกณฑจะถือวาเปนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

และ (2) พิจารณาคัดเลือกผูท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งจะตองเปนผูลงทุนท่ีมีศักยภาพและสามารถลงทุน

ในบริษัทฯ ไดจริง โดยผูลงทุนดังกลาวจะไมเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัทหรือเขามาดำรงตำแหนงกรรมการหรือ

ผูบริหารของบริษัท และไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏบิัติการของบริษทัจด

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อทราบขอมูลรายชื่อผูลงทุนที่แนชัดแลวบริษัทฯ จะแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของตอตลาด

หลักทรัพยฯ กอนท่ีจะทำการเสนอขายหุนตอไป  

การกำหนดราคาเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเปนไปตามราคาท่ีกำหนด โดยคณะกรรมการ

บริษัทหรือบุคคลซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธาน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

โดยจะเปนการเสนอขายหุนในราคาตลาดและในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน ซึ่งไมต่ำกวา

ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทำการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทำการ

ติดตอกัน กอนวันกำหนดราคาเสนอขายหุนนั้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทำการกอนวัน

แรกที่เสนอขายตอผูลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10.00 จากราคา
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ดังกลาว ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ

บุคคลในวงจำกัด 

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมใน

ราคาต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะสั่งรับหุนในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจำกัดดังกลาวนำหุนที่ไดรับจากการเสนอขาย

ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุน

ดังกลาวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่ง

หามขายไดในจำนวนรอยละ 25.00 ของจำนวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศตลาด

หลักทรัพยฯ วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคำขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียน 

 เง่ือนไขในการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการเขาธุรกรรมเปาหมาย โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุน

ลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุมผูถือหุน และตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

สี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาการเขาทำธุรกรรมในครั้งน้ีเขาขายไดรับยกเวนจากการยื่นคำขอใหพิจารณารับหลักทรัพย

ใหมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่ได

อธิบายในขอ 2.4 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ  
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 กำหนดการในการดำเนินการ 

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 จัดขึ้นวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ ยังมีตอง

ความตองการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ในการนี้ ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500.00 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,875.21 ลานบาท เปนทุนจด

ทะเบียนใหมจำนวน 17,375.21 ลานบาท บริษัทฯ มีกำหนดการในการดำเนินการดังตอไปน้ี 

การดำเนินการ กำหนดการ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 มีมติเห็นชอบให

เสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุ นเพื ่ออนุมัติการลงทุนใน LEONI 

Kabel (ในประเทศเยอรมนี ) และ LEONIsche (ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 

23 พฤษภาคม 2565 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีมติเรื่องการเพ่ิม

ทุนและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

29 กรกฎาคม 2565 

3. วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน       

ครั้งท่ี 1/2565 

30 สิงหาคม 2565 

4. วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2565 23 กันยายน 2565 

5. ดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันท่ีประชุมผูถือหุนมีมติ

อนุมัต ิ

6. เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด คาดวาภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมี

มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอ

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ท้ังน้ี ข้ึนอยู

กับสภาวะตลาด 

7. ดำเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชำระแลวกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีมีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด 

8. ขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อนำหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ

ขายให แก บ ุคคลในวงจำก ัด (Private Placement) เข าจด

ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ภายใน 30 วันหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

ใหแกบุคคลในวงจำกัดแลวเสร็จ 

บริษัทฯ คาดวาจะดำเนินการเขาทำธุรกรรมเปาหมายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ  

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากแรงผลักดันจากแนวโนมการเติบโตของตลาดยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) สายไฟฟา

และสายเคเบิลไฟฟา จึงจัดไดวาเปนสวนประกอบสำคัญประเภทหน่ึงท่ีมีความจำเปนอยางมากในปจจุบันและอนาคต โดยธุรกิจ

ของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจประเภทจำหนายสายไฟฟาและสายไฟเคเบิลไฟฟาสำหรับโซลูชั่นยานยนตและรถยนตพลังงาน

ไฟฟา ซึ่งจัดจำหนายภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศในทวีปยุโรป รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน 

ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทเปาหมาย ไดแก สายไฟมาตรฐาน และชนิดแรงดันสูง การใชงานขอมูล และเซ็นเซอร และโซลูช่ัน

การชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต การไดมาซึ่งธุรกิจของบริษัทเปาหมายจะเปนการเพิ่มผลิตภัณฑ

ระดับสูงและเพิ่มความหลากหลายใหกับกลุมผลิตภัณฑภายใตบริษัทฯ โดยจะเปนการขยายกลุมผลิตภัณฑไปยังธุรกิจสายไฟฟา

และสายเคเบิลสำหรับยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (Diversified Products Portfolio) ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ สามารถกาว

ข้ึนเปนผูผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา ช้ันนำในภูมิภาคและระดับโลก 

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นประโยชนในการแบงปนความรูดานการตลาด ความสัมพันธกับลูกคา และความสามารถดาน Research & 

Development ของบริษัทเปาหมาย ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมถึงการเจาะตลาด และการ

เขาถึงลูกคาในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงผลประโยชนทาง

การเงินท่ีจะไดรับจากการลงทุนในบริษัทเปาหมาย ซึ่งจะมาชวยสนับสนุนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีผลการดำเนินงาน

ท่ีแข็งแกรงยิ่งข้ึน เชน ผลประกอบการท่ีแข็งแกรงข้ึน และกำไรสุทธิตอหุนท่ีเพ่ิมข้ึน (EPS Accretive) เปนตน 

ดังน้ัน ภายหลังการเขาทำธุรกรรม บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม จะถือหุนในสัดสวน

รอยละ 100.00 ใน LEONI Kabel ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche ซึ่ง

เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งอำนาจควบคุมใน

บริษัทเปาหมาย ท้ังน้ี บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal Representatives) และผูบริหาร

ของบริษัทเปาหมายเมื่อธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณ โดยบริษัทฯ จะแตงตั้งผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผูบริหารของ

บริษัทเปาหมายจากบุคลากรของบริษัทฯ เปนสวนใหญ และจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการและผูบริหารเดิมของบรษิัทเปาหมาย

บางสวนเพื่อความตอเนื่องของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของผู

ถือหุนของบริษัทฯ เปนสำคัญ 

โดยการเขาทำธุรกรรมครั้งนี้ จะมีมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลาน

บาท) โดยมูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่ง

พิจารณาจากมูลคาของบริษัทเปาหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการ

เจรจากับผูขายเกี่ยวกับการพิจารณารายการหนี้สิน เงินสด และคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณมูลคาท่ี

บริษัทฯ จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งนี้ เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ

หุน ซึ่งมูลคาดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 กอนท่ีจะมีการเขา

ทำธุรกรรมเปาหมายแลวเสรจ็ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามูลคาท่ีบริษัทฯ 

ตองชำระในการเขาทำธุรกรรมดังกลาวจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสิทธิเรียกรองทางการเงินที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ผิดสัญญาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2565 ได บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย (คิด

เปนจำนวนประมาณไมเกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจรงิ
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ตามสัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในสวนนี้ อาจมีดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป อีกทั้ง ภายหลังการเขาทำ

ธุรกรรม ผูซื้อและ/หรือบริษัทเปาหมายจะมีการเขาทำสัญญาใหบริการชั่วคราว (Transitional Service Agreements) สำหรับ

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอ่ืน ๆ ท่ัวไป (General Services) เพ่ือใหผูซื้อ

สามารถดำเนินธุรกิจในบริษัทเปาหมายไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สัญญาใหบริการชั่วคราว มีขอสัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียม

การคาปกติทั่วไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เชน บทบัญญัติวาดวยขอกำหนดการชำระคาบริการ คำรับรองของคูสัญญา 

และการยกเลิกสัญญา เปนตน ซึ่งการมีภาระผูกพันดังกลาวทำใหการเปลี่ยนแทนโครงสรางการถือหุนของบริษัทเปาหมายไม

กระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปาหมาย อีกทั้ง ยังเปนการใหความรวมมือกันระหวางสองฝายเพื่อสรางความตอเนื่องใน

การดำเนินธุรกิจและสรางความเช่ือมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ เชน ลูกคาของบริษัทเปาหมาย เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และคูสัญญามีหนาที่ตามสัญญาซื้อขายฯ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขบังคับกอนที่คูสัญญาตองดำเนินการใหสำเร็จ

เรียบรอยกอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ (Closing Conditions) ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบริษัทฯ 

ไดรับอนุญาตภายใตฎหมายที่เกี่ยวของของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา โปแลนด ตุรกี บัลแกเรีย สโลวา

เกีย และเซอรเบีย ซึ่งประเทศที่บริษัทเปาหมายดำเนินธุรกิจ และเวียดนาม ซึ่งบริษัทยอยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู ทั้งนี้ ใน

สวนของการโอนธุรกิจท่ีไมใชธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) น้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เห็นวาบริษัทเปาหมายไดดำเนินการโดยใชที่ปรึกษาทางการเงินและผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถและบริษัทฯ ไดมีการติดตาม

ข้ันตอนการโอนธุรกิจท่ีไมใชธุรกิจอยางตอเน่ืองเพ่ือใหแนใจวาธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณตามสัญญาซื้อขายฯ รวมถึงเง่ือนไขท่ีเก่ียว

ของกับการไดรับความยินยอมจากผูใหกูที่เกี่ยวของของบริษัทเปาหมาย ซึ่งอยูในขั้นตอนการเจรจา ทั้งนี้ ในสวนของการปลด

ภาระการเปนผู ค้ำประกันและการลาออกของผูกู  (Guarantor Release and Borrow Resignation Agreement) นั ้นเปน

เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลเนื่องจากภายหลังการเขาทำธุรกรรม บริษัทเปาหมายไมควรมีหนาที่หรือความเสี่ยงที่จะตองรับภาระใน

การเปนผูกูหรือผูค้ำประกันใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของเดิม อยางไรก็ดี เง่ือนไขดังกลาวอยูในระหวางการเจรจากับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามความคืบหนาในการเจรจาอยางใกลชิด เพื่อใหแนใจวาการปลดภาระค้ำประกันเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลง

กัน 

ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการโดยชำระเปนเงินสด แหลงเงินทุนของบริษัทฯ มาจากเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินเปนหลักจำนวนรวมไมเกิน 500.00 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 17,297.85 ลานบาท อางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตาง ๆ ท่ีจำเปนเพ่ือการดำรงสัดสวนทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัท (เชน 

D/E ratio) รวมถึงการดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดของสถาบันการเงิน สัญญาเงินกู 

ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทได โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรบั

การเขาทำธุรกรรมใสครั้งน้ี จะไมสงผลกระทบตอความสามารถในการดำรงสัดสวนทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดมี

การหารือกับสถาบันการเงินทั้งหมดในเรื่องการเขาทำรายการตลอดจนเงื่อนไข และขอกำหนดตาง ๆ เสมอมา โดยการเขาทำ

รายการในครั้งนี้ ยังไมมีการกำหนดขอกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทฯ 

อยูในระหวางเจรจากับสถาบันการเงินเพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุปในเง่ือนไขการกูยืมเงินตอไป โดยกลุมบริษัทเปาหมายจะยังสามารถ

จายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนได แตบริษัทฯ อาจตองขอความยินยอมจากสถาบันการเงินเพ่ือรับเงินปนผลดังกลาว 

หากสัญญาเงินกูมีขอกำหนดใหบริษัทเปาหมายตองจายเงินปนผลใหแกสถาบันการเงินเพ่ือชำระหน้ีตามสัญญาเงินกูกอน ดังน้ัน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาผูถือหุนควรพิจารณาขอจำกัดในการรับเงินปนผลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตภายหลังเขาทำ

ธุรกรรม 

แหลงเงินทุนสวนท่ีเหลือในการเขาทำรายการอาจมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการออกหุนสามัญ

เพิ ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ น มูลคาหุ นที ่ตราไวหุ นละ 1.00 บาท เพื ่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private 
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Placement) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ นตามราคาตลาด โดยการระดมทุนทั ้งนี ้มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการชำระคาซื้อหุนใน LEONI Kabel และ LEONIsche การเพิ่มทุนดวยวิธีการดังกลาว

สามารถทำใหบริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถือหุนเดิมในการเพิ่มทุน

บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการเพ่ิมทุนดวยวิธีการเสนอขายหลักทรพัยตอประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ซึ่งใชระยะเวลาใน

การเตรียมการคอนขางนาน และตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมระยะเวลาได

แนนอน อีกทั้ง การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหแกบุคคลที่มีศักยภาพ

ทางดานเงินทุน และมีความพรอมในการชำระเงินเพิ่มทุน เปนแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ ไดรับเงินทุนตามจำนวนที่ตองการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลด

ความเสี่ยงในการระดมทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนในปจจุบัน นอกจากน้ี การเพ่ิมทุนในครั้งน้ีจะชวยให

บริษัทฯ สามารถลงทุนในบริษัทเปาหมายไดตามกำหนด อยางไรก็ดี ผูถือหุนตองพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution 

Effect) จากการเขาทำรายการ โดยเฉพาะผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุ นเดิม (Control Dilution) และ

ผลกระทบตอสวนแบงกำไร (Earnings per share dilution: EPS) หลังเสนอขายหุน ซึ่งเทากับรอยละ 11.19 เนื่องจากการเขา

ทำรายการเปนการออกหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนใน ใน LEONI Kabel (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche 

(ในสหรัฐอเมริกา) จึงเปนการเขาทำรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

 ขอดีของการเขาทำรายการ  

1) การลงทุนเปนการสงเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯ และบริษัทเปาหมายประกอบธุรกิจที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสาย

เคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และมี

บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ PDITL ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา  ประเภท

สายไฟฟา (Power Cable) สำหรับลูกคาในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทเปาหมายเปนผูใหบริการชั้นนำดานสาย

เคเบิลมาตรฐานสำหรับยานยนต (Automotive Cable) และเทคโนโลยีการชารจ (Charging Station) สำหรับลูกคาท้ังใน

ประเทศเยอรมนีและตางประเทศ และมีรายไดจากการผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา  เชนเดียวกับ

บริษัทฯ แตเนนกลุมสายไฟฟาสำหรับใชงานในรถยนตและการชารจไฟรถยนต  

อีกทั้งบริษัทเปาหมายยังมีการใชวัตถุดิบ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใกลเคียงกันกับของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 

และบริษัทเปาหมายจะไดประโยชนจากผลของการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ซึ่งสงผลใหตนทุนในการ

ดำเนินงานลดลง (Cost Synergy) จากการท่ีบริษัทฯ จะมีอำนาจในการตอรองราคากับผูจัดจำหนายวัตถุดิบเพื่อใหไดมา

ซึ่งเงื่อนไขและราคาซื้อขายวัตถดุิบท่ีลดลง อีกทั้งการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทเปาหมายไมมีลักษณะธุรกิจที่ทับ

ซอนกัน 

นอกจากน้ี การไดมาซึ่งธุรกิจของบริษัทเปาหมายจะเปนการเสริมความแข็งแกรงใหกับ PDITL ในดานธุรกิจหลัก ดาน

ตำแหนงทางการตลาดในตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกคาท่ีแข็งแกรงในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง 

จะไดรับอานิสงสจากช่ือเสียงของบริษัทฯ ในการขยายสายผลิตภัณฑใหมจากสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟาไปสูสายไฟฟา

และเคเบิลสำหรับยานยนต และดานความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ือการกาวเขาสูตลาดปลายทางใหมไปพรอม ๆ กับการ

ติดตามแนวโนมการเติบโตของตลาดยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟาดวยการขยายกลุมตลาดลูกคาเปาหมายไปสูกลุม

ผูผลิตยานยนต อีกท้ัง บริษัทฯ ยังสามารถขยายตลาดสินคาของกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัทฯ ในกลุมประเทศของบริษัท
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เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการมีทีมงานทองถิ่นในกลุมประเทศของบริษัทเปาหมายและการรวมผลิต

สินคาบางชนิดท่ีสามารถนำสงใหกับลูกคาในตลาดท่ีใกลกับแหลงผลิตไดมากข้ึนดวย  

2) ธุรกิจของกลุมเปาหมายเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมเติบโต    

ธุรกิจของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมยายนตและชิ้นสวน ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่จะสามารถพัฒนาเปนธุรกิจ S Curve 

ใหม ไดโดยหนวยธุรกิจของบริษัทเปาหมายเปนธุรกิจที่มีแนวโนมในการเติบโต กลาวคือหนวยธุรกิจ BU EC เปนสายไฟท่ี

เปนสวนประกอบในการผลิตที่ชารจแบบ e-mobility และสถานีชารจรถไฟฟา และหนวยธุรกิจ BU AS เปนสายไฟแบบ

พิเศษที่เปนสวนประกอบในการผลิตสายไฟสำหรับ Advanced Sensor และสายไฟสงขอมูล (Data Cables) ในรถยนต 

ซึ่งทั้งสองหนวยธุรกิจดังกลาวมีแนวโนมในการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) เชนการ

เติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมของผูบริโภคที่ใหความตื่นตัวดานการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจะเปนปจจัยที่หนุนใหหนวยธุรกิจ BU EC เติบโต เนื่องจาก

เปนสายไฟฟาท่ีใชในการผลิตที่ชารจรถยนตไฟฟา ประกอบกับการแขงขันการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในรถยนตของ

ผูผลิตยานยนตทั่วโลก เชนระบบขับเคลื่อนยานยนตแบบไรคนขับ (Autonomous Driving System) ซึ่งผูผลิตยานยนต 

ตาง ๆ กำลังใหความสำคัญในการพัฒนาระบบดังกลาว เพื่อนำมาเปนกลยุทธในการนำเสนอผลิตภัณฑของตนเอง ซึ่งจะ

เปนปจจัยท่ีหนุนใหหนวยธุรกิจ BU AS เติบโต เน่ืองจากเปนสายไฟฟาท่ีใชในการผลิต Advanced Sensor และสายไฟสง

ขอมูลในรถยนต ซึ่งเปนองคประกอบหลักในการผลิตรถยนตในยุคปจจุบัน 

3) บุคลากรมีความเช่ียวชาญและประสบการณดานอุตสาหกรรมการผลิตสายเคเบิลสำหรับยานยนต 

คณะผูบริหารของบริษัทเปาหมายเปนบุคลากรท่ีมีความชำนาญและมีประสบการณยาวนานกวา 20 ป ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตสายเคเบิลยานยนต ทำใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนจากการถายทอดความรู และ Know-How เกี่ยวกับธุรกิจผลติ

สายเคเบิลสำหรับยานยนต และสามารถตอยอดความรูและประสบการณจากการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทเปาหมาย 

เพื่อขยายสายผลิตภัณฑใหมใหแกบริษัทฯ (Diversified Portfolio) นอกจากนี้ การดำรงอยูของคณะบริหารจากบริษัท

เปาหมายจะไมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยางมีสาระสำคัญ เนื่องจากบุคลากรของบริษัทเปาหมายมีความ

เช่ือมั่นและคุนเคยกับคณะผูบริหารชุดเดิม ทำใหไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทเปาหมาย 

 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เน่ืองจากแหลงเงินทุนท่ีใชในการเขาทำรายการสวนหน่ึง

มาจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 จัดขึ้น ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ไดมีมติใหอนุมัติใหนำเสนอตอท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 1,500.00 

ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,875.21 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 17,375.21 ลานบาท โดย

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุน (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวาง (1) สรรหาผูลงทุนที่มีลักษณะ ประเภท และจำนวน ตามท่ี

หลักเกณฑจะถือวาเปนการออกและเสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ  

(2) พิจารณาคัดเลือกผูท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งจะตองเปนผูลงทุนท่ีมีศักยภาพและสามารถลงทุน

ในบริษัทฯ ไดจริงและไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ
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ปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อทราบขอมูลรายชื่อผูลงทุนที่แนชัดแลวบริษัทฯ จะแจง 

รายละเอียดท่ีเก่ียวของตอตลาดหลักทรัพยฯ กอนท่ีจะทำการเสนอขายหุน 

ดังนั้น หากบริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนจำนวน 1,500,000,000 หุน ในราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งไดรับการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารฯ โดยจะเปนราคาเสนอขายหุนเปนราคา

ตลาด และในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน ซึ่งไมต่ำกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุน

ในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทำการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทำการติดตอกัน กอนวันกำหนดราคา

เสนอขายหุน  โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทำการกอนวันแรกที่เสนอขายตอผูลงทุน

ท้ังน้ี บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10.00 จากราคาดังกลาว ท้ังน้ี ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด ซึ่งท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ 

โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price 

Dilution) และผลกระทบตอกำไรตอผูถือหุน (Earnings per share Dilution: EPS Dilution) 

Control Dilution = จำนวนหุนเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด / ( จำนวนหุนทีอ่อกและชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่ม

ทุนที่จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด) 

= 1,500,000,000 / (11,906,404,956 + 1,500,000,000) 

= 11.19% 
  

Price Dilution = (ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

= การเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคร้ังนี้ ยังไมไดกำหนดราคาเสนอขาย 

จึงทำใหไมสามารถคำนวณผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) ได 
  

EPS กอนเสนอขาย = กำไรสุทธ1ิ/  /  จำนวนหุนที่ชำระแลว 

= 3,081,017,919 / (11,906,404,956) 

= 0.25877 บาทตอหุน 

EPS หลงัเสนอขาย = กำไรสุทธ1ิ/  /  ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด) 

= 3,081,017,919 / 11,906,404,956 + 1,500,000,000) 

= 0.22982 บาทตอหุน 

EPS Dilution = (0.25877 - 0.22982) / 0.25877 

= 11.19% 

หมายเหตุ : 1/ กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ (หนวย: บาท) อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบและสอบทานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตของชวงระยะเวลาไตรมาสที่ 2 ป 2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2565 

จากรายการการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับการเขาทำธุรกรรม สงผล

กระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ในภาพรวมของการทำรายการจะเปลี่ยนไปดังนี้ กลาวคือ 

ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) จะเทากับรอยละ 11.19 ผลกระทบตอกำไรตอผู

ถือหุ น) (Earnings per share Dilution: EPS Dilution) จะเทากับรอยละ 11.19 ในดานผลกระทบตอราคาตลาดหุน 

(Price Dilution) ยังไมสามารถคำนวณไดเนื่องจากการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้ง

นี้ ยังไมไดกำหนดราคาเสนอขาย อยางไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ำกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนในตลาด

หลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทำการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทำการติดตอกัน กอนวันกำหนดราคาเสนอขาย

หุน  โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทำการกอนวันแรกที่เสนอขายตอผูลงทุน ทั้งน้ี    
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บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10.00 จากราคาดังกลาว ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด 

2) ภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ 

แหลงเงินทุนของการเขาทำธุรกรรมครั้งนี้ ประกอบไปดวยเงินกูจากสถาบันการเงินเปนจำนวนรวมไมเกิน 500.00 ลาน

ดอลลารสหรัฐ  (หรือประมาณ 17,297.85 ลานบาท อางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565) และกระแส

เงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ จากการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีตองความตองการเงินทุน

เพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ดังนั้นกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของ

บริษัทฯ ดังกลาวจะประกอบไปดวยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลภายในวงจำกัด (Private Placement)  

การกูเงินจากสถาบันการเงินทำใหบริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ ซึ่งที่ปรีกษาทางการเงินอิสระได

ประมาณการอัตราดอกเบ้ียท่ีรอยละ 6.11 ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูเงินตองจายจริง (Effective Interest Rate) ของบริษัท

ฯ สำหรับงวด 3 ปยอนหลังจากงบการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวน

ของผูถือหุน (“D/E Ratio”) ของแหลงเงินทุนในการเขาทำธุรกรรมอยูท่ี 3.00 เทา กลาวคือ แหลงเงินทุนหลักในการเขาทำ

ธุรกรรมของบริษัทฯ จะประกอบไปดวยหนี้สินที่อัตรารอยละ 75.00 และเงินทุนที่มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ซึ่ง

รวมถึงรายการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลภายในวงจำกัด (Private Placement) ท่ีอัตรารอยละ 25.00 

ตารางการคำนวณ D/E Ratio ของบริษัทฯ กอนการเขาทำรายการ 

งบการเงินของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
กอนการเขาทำรายการ (ลานบาท) 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ 16,417.10 

สวนของผูถือหุนรวม 7,717.58 

สวนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกจิแบบยอนกลับ1/ 10,542.18 

สวนของผูถือหุนรวมหลังปรับปรุง 18,259.76 

D/E Ratio กอนการเขาทำรายการ (เทา) 0.90 

หมายเหตุ: 1/ สวนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับเกิดจากการที่บริษัทฯ ไดปรับปรุงการแสดงรายการของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือสะทอนโครงสรางของสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญทางกฎหมาย ซึ่งมีสาเหตุการรวมธุรกิจแบบยอนกลับในชวงป 2562 

ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของกับสวนของผูถือหุนนั้น บริษัทฯ จะมีการบวกกลับรายการดังกลาว เนื่องจากเปนเพียงรายการทาง

บัญชีที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับเทานั้น นอกจากนี้ ในการพิจารณาสัดสวนทางการเงินของผูกู สถาบันการเงินจะพิจารณาบวกกลับรายการ

ดังกลาวเพ่ือใหสวนของผูถือหุนสะทอนมูลคาที่แทจริง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาบวกกลับรายการสวนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบ

ยอนกลับในการคำนวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาและมีความเห็นวาการเขาทำธุรกรรมเปาหมายไม

เขาขายเกณฑการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ จึงไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ (ผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดในหัวขอ 2.4 ประเภทและขนาด

รายการ และการคำนวณขนาดรายการ) 

ตารางการคำนวณ D/E Ratio ของบริษัทฯ หลังการเขาทำรายการ 

งบการเงินของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
หลังการเขาทำรายการ (ลานบาท) 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ 16,417.10 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 17,297.85 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยหลังการเขาทำรายการ 33,714.95 

สวนของผูถือหุนรวม 7,717.58 

สวนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกจิแบบยอนกลับ 10,542.18 

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพือ่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด 1,500.002/ 
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สวนของผูถือหุนหลังการเขาทำรายการ 19,759.76 

D/E Ratio หลังการเขาทำรายการ (เทา) 1.71 

หมายเหตุ 2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำมูลคาการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000,000 หุน (มูลคาตราไวที่หุนละ 1.00 บาท) มาคำนวณสวนของผู

ถือหุนหลังการเขาทำรายการโดยที่ไมไดคำนึงถึงสวนเกิน/ขาดมูลคาหุน เนื่องจากการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ 

ยังไมไดกำหนดราคาเสนอขาย 

ท้ังน้ี ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.90 เทา ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และภายหลังการเขาทำรายการบริษัทฯ จะมีคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากปจจุบันและ

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จะเพ่ิมเปน 1.71 เทา อยางไรก็ดี ในการเขาทำธุรกรรมในครั้งน้ี ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของกิจการ (Project Internal Rate of Return : Project IRR)  ของบริษัท

เปาหมาย โดยที่อัตราดังกลาวเทากับรอยละ 7.42 ซึ่งมากกวาภาระดอกเบี้ยจากการกูยมืเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเทากับ

รอยละ 6.11 อางอิงจากอัตราอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูเงินตองจายจริง (Effective Interest Rate) ของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 ป

ยอนหลังจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลาวคือ ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการลงทุนในบริษัท

เปาหมายเพียงพอสำหรับการนำมาชำระภาระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินตนบางสวนของเงินกูยืม สงผลใหบริษัทฯ ไมตอง

แบกรับตนทุนทางการเงินดวยกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

3) สูญเสียความสามารถในการแขงขันจากการแยกออกมาจาก LEONI  

เนื่องจาก LEONI เปนหนึ่งในผูผลิตสายเคเบิลแบบครบวงจรชั้นนำของโลก โดยประกอบธุรกิจตั้งแตการผลิตสายไฟและ

เคเบิล และผลิตชุดสายไฟเพ่ือรวมสายไฟและเคเบิลหลาย ๆ สายไวดวยกัน (Wire Harness) เพ่ือจำหนายใหแกกลุมลูกคา

ของ LEONI ซึ ่งก็ค ือผู ผล ิตยานยนต โดยหวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมสายเคเบิลสำหรับรถยนต 

(Automotive Cable) และสถานะของ LEONI กอนการเขาทำธุรกรรมในครังน้ี แสดงรายละเอียดดังรูปตอไปน้ี 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

โดยบริษัทเปาหมายไดรับอานิสงสจากชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของ LEONI ดังนั้น การแยกออกมาของบริษัทเปาหมาย

จาก LEONI อาจสงผลใหบริษัทเปาหมายสูญเสียการรับรูของแบรนด (Brand Awareness) เนื่องจากบริษัทเปาหมายจะ

ไมไดใชแบรนด LEONI แลว จึงอาจสงผลกระทบตอการดึงดูดและการตอรองกับลูกคาของบริษัทเปาหมาย ซึ่งไดแกผู

ประกอบช้ินสวนยานยนตท้ังรายเดิมและรายใหม  

อีกทั้ง ภายหลังการเขาทำธุรกรรมในครั้งน้ี บริษัทเปาหมายจะประกอบเพียงธุรกิจผลิตสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต

เทานั้น ดังนั้น อำนาจในการตอรองของบริษัทเปาหมายอาจลดลง เนื่องจากผูผลิตยานยนตสวนใหญในอุตสาหกรรมจะ

รวมมือผานผูประกอบชิ้นสวนยานยนต โดยไมไดติดตอซื้อขายกับผูผลิตสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต โดยตรง ดังน้ัน

อำนาจในการตอรองซื้อขายจะเปนของตัวกลางซึ่งก็คือผูประกอบชิ้นสวนยานยนต ซึ่งอาจทำใหบริษัทเปาหมายสูญเสีย
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ความสามารถในการแขงขัน โดยหวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมสายเคเบิลสำหรับรถยนต (Automotive 

Cable) และสถานะของบริษัทเปาหมายหลังการเขาทำธุรกรรมในครังน้ี แสดงรายละเอียดดังรูปตอไปน้ี 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

 

อยางไรก็ดี บริษัทเปาหมายยังคงมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสายไฟและเคเบิล เนื่องจากฐานลูกคาเดิมของ 

LEONI ไดมีการรวมมือกันมาอยางยาวนาน อีกทั้ง ยังมีสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 - 5 ป ซึ่งโดย

ธรรมชาติของลักษณะธุรกิจยานยนต ผูประกอบชิ้นสวนยานยนตจะตองใชเวลาตั้งแต 2 - 6 ป ในการเปลี่ยนผูผลิตสายไฟ

และเคเบิลสำหรับยานยนต เพื่อจำหนายใหผูผลิตยานยนต เนื่องจากดวยความเฉพาะเจาะจงของสายไฟและเคเบลิสำหรับ

ผลิตรถยนตแตละรุน จะใชสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรถยนตรุนนั้น ๆ โดยเฉพาะ อีกทั้ง การเปลี่ยนผูผลิต

สายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนตจะตองไดรับอนุญาตจากผูผลิตยานยนต อีกดวย ดังนั้น การเปลี่ยนผูผลิตสายไฟและ

เคเบิลจึงเปนเรื่องท่ียุงยาก และใชเวลาในการดำเนินการ นอกจากน้ี ผูประกอบช้ินสวนยานยนต จะเลือกผูผลิตผูผลิตสายไฟ

และเคเบิล จากคุณภาพของผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิตใหตรงเวลาตามสัญญา และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด ซึ่ง

บริษัทเปาหมายเปนผูผลิตสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนตชั้นนำของโลกและมีประสบการณในอุตสาหกรรมมายาวนาน 

ทำใหบริษัทเปาหมายไมไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันจากธุรกรรมดงักลาว  

อีกท้ัง เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานลูกคาท่ีแข็งแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทำใหบริษัทเปาหมายสามารถใชอานิสงส

ในการหาลูกคาซึ่งก็คือผูประกอบช้ินสวนยานยนตใหม อีกท้ัง บริษัทฯ ยังมีอำนาจในการตอรองกับผูจำหนายวัตถุดิบท่ีสูงทำ

ใหบริษัทเปาหมายสามารถลดตนทุนของวัตถุดิบจากการดำเนินการภายใตบริษัทฯ ได  

4) เพ่ิมกระบวนการและคาใชจายจากการวางระบบท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานใหม 

เนื่องจากบริษัทเปาหมายไดมีการพึ่งพาระบบในการดำเนินงานจาก LEONI เชน คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ประกอบไปดวยคาลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft Office ลิขสิทธ์ิโปรแกรม SAP และโครงสรางเครือขายพ้ืนฐานตาง ๆ เปน

ตน การแยกออกมาของบริษัทเปาหมายจาก LEONI จึงทำใหบริษัทเปาหมายจำเปนตองเพิม่กระบวนการในการวางระบบ

ใหม ซึ่งบริษัทเปาหมายจึงตองรับภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน  
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 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

3.4.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

เนื่องจากการเขาทำธุรกรรมดังกลาวมีลักษณะเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึง่

ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 รายการดังกลาวมีขนาดรายการสูงสุดเทากับ

รอยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดวยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

ตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ซึ ่งจัดเปนรายการประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยทางออม (Backdoor 

Listing) ตามท่ีกำหนดในประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการไดมาซึ่งสินทรัพย

ท่ีเกิดข้ึนในรอบหกเดือนท่ีผานมาขนาดรายการเทากับรอยละ 0.22 และเปนผลใหมีมูลคาของรายการสูงสุดตามเกณฑ

มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) เทากับรอยละ 952.19 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทำธุรกรรมดังกลาวดวยจำนวนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งตองระบุชื่อและจำนวนหุน

ของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมดวย ซึ่งหากมติที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการทำ

ธุรกรรมใด หรือทั้งหมดบริษัทฯ อาจมีความเสี ่ยงตองชดใชคาเสียหาย และคาใชจายตาง ๆ ที่เกี ่ยวของและสืบ

เนื่องมาจากการเลิกสัญญารวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการเตรียมการเขาทำธุรกรรม ทั้งนี้ หากบริษัทผิดสัญญา

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได บริษัท

จะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย (คิดเปนจำนวนประมาณ

ไมเกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตาม

สัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในสวนน้ี อาจมีดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป 

นอกจากนี้ บริษัทไดพิจารณาแลววาการเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้เขาขายไดรับยกเวนจากการยื่นคำขอใหพิจารณารับ

หลักทรัพยใหมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียน ท้ังน้ี ตามท่ีไดอธิบายในขอ 2.4 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

3.4.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวังเนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ

บริษัทเปาหมาย  

การเขาลงทุนในบริษัทเปาหมายอาจมีความเสี ่ยงที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตาม

คาดหวัง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปาหมาย ยังคงมีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคต และ

ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนตไมเติบโตตามที่คาดหวังซึ่งเปนผลกระทบมาจากการเติบโตที่ไม

แนนอนของปจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) หลาย ๆ ปจจัยอยางอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

เนื ่องจากฐานลูกคาของบริษัทเปาหมายเปนผูผลิตยานยนต สงผลใหบริษัทเปาหมายไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนตตอการดำเนินงานโดยตรง  
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ตัวอยางของปจจัยเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทเปาหมายไดแก ความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของราคาทองแดง ซึ่งเปนสวนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑของบริษัทเปาหมาย และ ความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนตนทุนวัตถุดิบหลักที่ใชในการขุด

เหมืองทองแดง เปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลใหราคาตนทุนการผลิตผันผวนและเปนปจจัยท่ีสงผลสำคัญตอการวางแผนการ

ดำเนินงาน  

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในสินทรัพยอื่นที่อาจใหผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ 

บริษัทเปาหมาย บริษัทฯ อาจไดผลตอบแทนท่ีสูงกวาการเขาทำรายการดังกลาว 

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งสงผลตอผลตอบแทนแกบริษัทฯ จากการ

ลงทุน 

เน่ืองจากบริษัทเปาหมายดำเนินธุรกิจในหลายประเทศท่ัวโลก ทำใหบริษัทเปาหมายรับรูรายไดและคาใชจายในสกุลยู

โรและเหรียญสหรัฐ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความผันผวนจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งยากตอ

การคาดการณ เชน สงครามรัสเซีย–ยูเครน ความไมแนนอนของธนาคารกลางของสหรัฐและนโยบายการเงินของสหรัฐ 

รวมทั้งนโยบายการตางประเทศของฝายบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลอยางมีนัยสำคัญตออัตราแลกเปลี่ยน 

และกอใหเกิดความผันผวนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนใน

บริษัทเปาหมาย จึงมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดเวลาตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากผลตอบแทน

ดังกลาวจะตองแปลงจากสกุลเงินยูโรและสหรัฐมาเปนบาท  
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4. ความเหมาะสมดานราคา  

 ความเหมาะสมดานราคา 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลที่ไดรับจาก

บริษัทเปาหมาย การสัมภาษณผูบริหาร ขอมูลงบการเงินรวมเสมือนของยอนหลัง 3 ปจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 – 31 ธันวาคม 2564 จัดทำโดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรกึษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย และจัดทำ

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) ท้ังน้ี งบ

การเงินเสมือนของบริษัทเปาหมายถูกจัดทำข้ึนจากงบการเงินรวมของ LEONI ดวยการแยก (Carve Out) งบกำไรขาดทุนและ

งบแสดงฐานะทางการเงินจากนิติบุคคลที่อยูภายใต LEONI ที่ประกอบธุรกิจสายไฟและเคเบิลสำหรับรถยนต (สวนงานธรุกิจ

ของบริษัทเปาหมาย) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาใชขอมูลท่ีเผยแพรตอสาธารณะท่ัวไป อยางไรก็ตาม ความเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวนและ

ถูกตอง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผล

กระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมินมูลคากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาราคา

ยุติธรรมของมูลคากิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคากิจการของกลุม

บริษัทยอยดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 6 วิธี ไดแก 

1. วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบงออกเปน 3 วิธีคือ 

- วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”) 

- วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”) 

- วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (Enterprise Value to 

Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”) 

5. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

6. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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1) วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของมูลคากิจการของบริษัทเปาหมายตามงบ

การเงินรวมเสมือนของบริษัทเปาหมาย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตามงบ

การเงินรวมเสมือนของบริษัทเปาหมาย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคากิจการตามบัญชขีองบริษัทเปาหมาย 

มูลคากิจการ  

(งบการเงิน)  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ลานยูโร 

สินทรัพยรวม 836.68 

หัก หนี้สินรวม (467.14) 

รวมสวนของผูถือหุนตามบัญชี  369.54 

บวก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย1/ 173.20 

มูลคากิจการตามบัญชี 542.74 

มูลคากิจการตามบัญชี (ลานบาท)2/ 19,938.76 

                 ที่มา: งบการเงินเสมือนของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

   หมายเหตุ: 1/ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบดวย หนี้สินทางการเงิน หนี้สินตามสัญญาเชา และเจาหนี้และลูกหนี้ที่เก่ียวโยงกับบริษัทในกลุมสุทธ ิ

                 2/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร 

 

การประเมินมูลคากิจการดวยวิธีมูลคาตามบัญชีจะไดมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เทากับ 542.74 ลานยูโร หรือคิดเปนมูลคา 19,938.76 ลานบาท ซึ่งต่ำกวามูลคายุติธรรมท่ีใชในการเขาทำรายการท่ี 560.00 

ลานยูโร เทากับ 17.26 ลานยูโร หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 3.08 ของมูลคายุติธรรมท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว  

ท้ังน้ี การประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีเปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของบริษัท

เปาหมาย ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของบริษัทเปาหมาย ในอนาคต 

จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเปาหมาย ในอนาคต ดังน้ันท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธี

มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย 

2) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคากิจการดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของมูลคากิจการของบริษัทเปาหมายตามงบการเงินของ

บริษัทเปาหมาย ณ ขณะใดขณะหน่ึง ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินรวมเสมือนของบริษัท

เปาหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพ่ิม

จากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย  

อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทเปาหมายไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การคำนวณ

มูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึงใหผลลัพธเทากันกับการประเมิน

มูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมายดวยวิธีมูลคาทางบัญชีเบ้ืองตน  
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3) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที ่ประกอบธุรกิจที ่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา

หลักทรัพยของกิจการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาบริษัทท่ีนำมาเปรียบเทียบจากบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีประเภท

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยบริษัทที ่ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกมาเปนบริษัทเทียบเคียงประกอบธุรกิจอยูใน

อุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Component) ซึ่งเปนผูผลิตและจำหนายสายไฟ สายเคเบิล และ

อุปกรณท่ีเก่ียวของสำหรับรถยนต โดยในการเลือกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกันเพ่ือประเมินมลูคากิจการของบริษัทน้ัน 

แตละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ 

โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน และแหลงท่ีมาของรายไดอ่ืน ๆ เปนตน ดังน้ัน การนำบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน

มาเปรียบเทียบน้ันอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทท่ีคลายคลงึกันท้ังหมดและอาจมีความแตกตางกันในหลายประการดังท่ีอธิบาย

ไปแลวขางตน 

ในการประเมินมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการ

ประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังน้ี 

(1) อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”) 

(2) อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”) 

(3) อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัด

จ ำ ห น  า ย  (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: 

“EV/EBITDA”) 

เน่ืองจากบริษัทเปาหมาย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและเคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) โดยบริษัทเปาหมาย

เปนผูใหบริการชั้นนำดานสายเคเบิลมาตรฐานสำหรับยานยนต (Automotive Cable) และเทคโนโลยีการชารจ (Charging 

Station) สำหรับลูกคาทั้งในและตางประเทศ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูใน

อุตสาหกรรมซึ่งเปนผูผลิตและจำหนายสายไฟ สายเคเบิล และอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียด

ของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปน้ี 
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ตารางขอมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกนั 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
ประเทศตลาด

หลักทรัพย 

รายได 

สำหรับงวด 12 

เดือนยอนหลัง 

(หนวย:  

ลานยูโร) 

มูลคาหลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานยูโร) 

Sumitomo Electric 

Industries Ltd. 

ประกอบธุรกิจเปนผู ผลิตสายไฟ สายเคเบิล 

และอุปกรณที ่เก ี ่ยวของ ซึ ่งผลิตภัณฑของ

บริษัท ไดแก ใยแกวนำแสง สายรัดไฟฟา เสา

อากาศสำหรับสถานีกระจายเสียงและระบบ

ตรวจสอบไฟฟา รวมถึงระบบเบรกแบบดิสก

เบรก และระบบปองก ันการเบรกสำหรับ

รถยนต และแผงวงจรพิมพ 

ญี่ปุน 26,187.44 9,131.13 

Prysmian S.p.A. 

ประกอบธุรกิจพัฒนา ออกแบบ ผลิต จัดหา 

และติดตั ้งสายเคเบิล สำหรับการใชงานใน

อุตสาหกรรมพลังงานและโทรคมนาคม บริษัท

ให บร ิการอ ุตสาหกรรมขนสงใต น ้ำ ระบบ

ตรวจสอบสินทรัพย สวนประกอบของเครือขาย 

และใยแกวนำแสง 

อิตาลี 14,651.00 8,918.48 

Furukawa Electric Co., Ltd. 

ประกอบธุรกิจเปนผู ผลิตสายไฟ สายเคเบิล 

และผลิตภัณฑโลหะ ไดแก กระปองอลูมิเนียม 

ชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ และโลหะรูป บริษัท

ถือสิทธิบัตรเทคโนโลยีการเคลือบไฟเบอรออ

ปต ิกและผล ิตสายเคเบ ิลใยแกวนำแสงใน

สหรัฐอเมริกา  

ญี่ปุน 7,356.22 1,233.41 

Nexans SA 

ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตสายเคเบิล สายไฟแข็ง 

สายไฟออน เหล็กลวด ตัวนำไฟฟา สวิตช 

ห ั วต อ ไฟฟ  า  และอะไหล   ซ ึ ่ ง ให บร ิการ

อ ุตสาหกรรมยานยนต   ก อสร  า งอาคาร 

นิวเคลียร เหมืองแร พลังงาน และคมนาคมทั่ว

โลก 

ฝร่ังเศส 7,981.00 4,318.46 

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซึ่งประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Component) ซึ่งเปนผูผลิตและจำหนายสายไฟ สายเคเบิล และอุปกรณที่เก่ียวของสำหรับรถยนต 
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(1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV) 

การประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาตามบัญชีของบริษัทเปาหมายในงบการเงิน

รวมเสมือน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ตามท่ีแสดงในวิธีมูลคาตามบัญชี คูณกับคาเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) สวนราคาตลาดตอ

มูลคาหุนตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง 

โดยมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคากิจการตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทเปาหมาย 

บริษัท 
P/BV Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Sumitomo Electric 

Industries Ltd. 
0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.57 0.60 0.61 0.62 

Prysmian S.p.A. 2.38 2.29 2.14 2.15 2.18 2.20 2.26 2.31 2.26 

Furukawa Electric 

Co., Ltd. 
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.50 0.52 0.55 0.58 

Nexans SA 2.60 2.48 2.28 2.30 2.27 2.26 2.25 2.26 2.19 

คามัธยฐาน P/BV 1.49 1.44 1.36 1.36 1.37 1.39 1.42 1.43 1.41 

มูลคาสวนของผูถือหุน

ตามบัญชีของบริษัท

เปาหมาย (ลานยูโร) 

369.54 369.54 369.54 369.54 369.54 369.54 369.54 369.54 369.54 

มูลคาสวนของผูถือหุน

ของบริษัทเปาหมาย 

(ลานยูโร) 

551.49 531.44 501.53 501.88 506.94 512.33 526.53 529.14 520.33 

บวก: หนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย (ลานยูโร)1/ 
173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 

มูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย (ลานยูโร) 
724.69 704.64 674.73 675.08 680.14 685.53 699.73 702.34 693.53 

มูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย (ลานบาท)2/ 
26,623.15 25,886.57 24,787.76 24,800.62 24,986.51 25,184.52 25,706.19 25,802.08 25,478.42 

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565  

หมายเหตุ: 1/ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบดวย หนี้สินทางการเงิน หนี้สินตามสัญญาเชา และเจาหนี้และลูกหนี้ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทในกลุมสุทธิ 

              2/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร  

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียงสำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 1.36 – 1.49 เทา 

สงผลใหมูลคากิจการดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทเปาหมายอยูในชวง 674.73 – 724.69 ลานยูโร 

(หรือคิดเปนมูลคา 24,787.76 – 26,623.15 ลานบาท)  ซึ่งสูงกวามูลคากิจการของบริษัทเปาหมายท่ีใชในการเขาทำรายการท่ี 

560.00 ลานยูโร เทากับ 114.73 – 164.69 ลานยูโร หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 20.49 – 19.41 ของมูลคากิจการของบริษัท

เปาหมายท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว 
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ทั้งนี้ การประเมินมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี ไมไดคำนึงถึงความ

แตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของ

บริษัทเปาหมายในอนาคต ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอาจเปนวิธีท่ี

ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย 

(2) วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E) 

การประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทเปาหมาย ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน

รวมเสมือน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทเปาหมาย คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของ

อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ของบริษัทที่เทียบเคียงในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วัน

ยอนหลัง โดยมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคากิจการตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของบริษัทเปาหมาย 

บริษัท 
P/E Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Sumitomo Electric 

Industries Ltd. 
12.57 12.39 12.08 11.91 11.80 11.99 12.48 12.69 13.08 

Prysmian S.p.A. 20.94 20.07 18.77 18.86 19.15 19.32 19.82 20.27 19.88 

Furukawa Electric 

Co., Ltd. 
14.06 13.87 13.49 13.20 13.04 13.30 13.76 14.45 15.36 

Nexans SA 15.10 14.36 13.22 13.33 13.19 13.12 13.08 13.10 12.71 

คามัธยฐาน P/E 18.02 17.21 16.00 16.10 16.17 16.22 16.45 16.69 16.30 

กำไรสุทธิของบริษัท

เปาหมาย 

(ลานยูโร) 

56.84 56.84 56.84 56.84 56.84 56.84 56.84 56.84 56.84 

มูลคาสวนของผูถือหุน

ของบริษัทเปาหมาย  

(ลานยูโร) 

1,024.17 978.30 909.26 914.91 918.95 921.88 934.90 948.43 926.32 

บวก: หนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย1/ (ลานยูโร) 
173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 

มูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย (ลานยูโร) 
1,197.37 1,151.50 1,082.46 1,088.11 1,092.15 1,095.08 1,108.10 1,121.63 1,099.52 

มูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย (ลานบาท)2/ 
43,988.14 42,303.00 39,766.66 39,974.22 40,122.64 40,230.28 40,708.60 41,205.66 40,393.40 

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ: 1/ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบดวย หนี้สินทางการเงิน หนี้สินตามสัญญาเชา และเจาหนี้และลูกหนี้ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทในกลุมสุทธ ิ

             2/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร  

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 16.00 – 18.02 เทา 

สงผลใหมูลคากิจการดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิของบริษัทเปาหมาย อยูในชวง 1,082.46 – 1,197.37 ลานยูโร 

(หรือคิดเปนมูลคา 39,766.66 – 43,988.14  ลานบาท) ซึ่งสูงกวามูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย ท่ีใชในการเขาทำรายการท่ี 
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560.00 ลานยูโร เทากับ 522.46 – 637.37 ลานยูโร หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 93.30 – 113.82 ของมูลคากิจการของบริษัท

เปาหมายท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิ ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของ

แตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน เงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทเปาหมายในอนาคต 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมิน

มูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย 

(3) วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย 

(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA) 

การประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา 

แ ล ะ ค  า ตั ด จ ำ หน  า ย  (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: 

EV/EBITDA) ของบริษัทเปาหมาย เปนการนำกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย ท่ีปรากฏ

ในงบการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลัง ของบริษัทเปาหมาย คูณดวยคามัธยฐาน 

(Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตน ในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วัน

ยอนหลัง โดยมูลคากิจการของแตบริษัทเปาหมาย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคากิจการตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565  

หมายเหตุ: 1/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร  

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 11.95 – 13.03 

เทา อันสงผลใหมูลคากิจการดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คา

เสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย อยูในชวง 1,193.20  – 1,301.16 ลานยูโร (หรือคิดเปนมูลคา 43,834.95 – 47,801.11 ลาน

บริษัท 
EV/EBITDA Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Sumitomo Electric 

Industries Ltd. 
8.88 8.83 8.73 8.68 8.64 8.70 8.85 8.92 9.04 

Prysmian S.p.A. 16.40 16.06 15.55 15.59 15.70 15.77 15.96 16.14 15.99 

Furukawa Electric 

Co., Ltd. 
16.28 16.23 16.13 16.05 16.01 16.08 16.20 16.38 16.62 

Nexans SA 13.03 12.70 12.18 12.23 12.16 12.13 12.11 12.12 11.95 

คามัธยฐาน 

EV/EBITDA 
13.03 12.70 12.18 12.23 12.16 12.13 12.11 12.12 11.95 

EBITDA ข อ ง บ ร ิ ษั ท

เปาหมาย (ลานยูโร) 
99.85 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85 

มูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย (ลานยูโร) 
1,301.16 1,267.66 1,216.28 1,221.30 1,214.61 1,211.35 1,209.56 1,210.63 1,193.20 

มูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย (ลานบาท)1/ 
47,801.11 46,570.41 44,682.84 44,867.26 44,621.49 44,501.73 44,435.97 44,475.28 43,834.95 
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บาท) ซึ่งสูงกวามูลคากิจการของบริษัทเปาหมายท่ีใชในการเขาทำรายการท่ี 560.00 ลานยูโร เทากับ 633.20 – 741.16  ลาน

ยูโร หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 113.07 – 132.35 ของมูลคากิจการของบริษัทเปาหมายท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว 

ท้ังน้ี การประเมินมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย ดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย 

ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสราง

เงินทุน เงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทเปาหมาย ในอนาคต ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธี

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย อาจเปน

วิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย 

4) วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)  

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธีคำนวณมูลคากิจการที่เหมาะสม

ของบริษัทเปาหมาย โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได 

คา เส ื ่อมราคา และค าใช จ  ายต ัดจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and 

amortization – EV/EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษ ัทเทียบเค ียงในอุตสาหกรรมผู ผล ิตชิ ้นส วน

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Component) ในอดีต นับจาก วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือน

ยอนหลังของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละ

ธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการ เชน ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน จึงเปนวิธีท่ีอาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความ

คลาดเคลื่อน  

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาบริษัทท่ีนำมาเปรียบเทียบธุรกรรมท่ีใกลเคียงจากลักษณะการประกอบธุรกิจซึ่งอยู

ในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Component) ซึ่งเปนผูผลิตและจำหนายสายไฟ สายเคเบิล และ

อุปกรณท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกรรมท่ีใกลเคียงกันของลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกันมีจำกัด ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจึงพิจารณาลักษณะของธุรกรรมที่ใกลเคียงและอยูในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Component) ซึ่งเปนผูผลิตและจำหนายสายไฟ สายเคเบิล และอุปกรณที่เกี่ยวของเปนสำคัญ โดยบริษัทที่นำมาเทียบเคียง

อาจมีลักษณะธุรกิจใกลเคียงในการพิจารณาดังน้ี 
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ตารางขอมูลของธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน  

วันที่ ผูถูกซ้ือ ลักษณะประกอบธุรกิจ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ 

(รอยละ) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(ลานยูโร) 

อัตราสวน 

EV/EBITDA (เทา) 

ธ.ค. 60 General Cable Corp 
ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑสายไฟและสายเคเบิล สายเคเบิลใยแกวนำแสง ทองแดง อะลูมิเนียม 

และใยแกวนำแสง โดยใหบริการอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเฉพาะ และการส่ือสาร 
สหรัฐอเมริกา 100.00 82,108.57 28.70 

เม.ย. 60 ElSewedy Electric Co ดำเนินธุรกิจผลิตสายเคเบิล สายไฟฟาแรงดันต่ำ ปานกลาง และสายเคเบิลพิเศษ สวีเดน 18.50 14,583.58 13.06 

ม.ค. 60 PKC Group OY 
ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และระบบจำหนายไฟฟา สายไฟ และสายเคเบิล อปุกรณ

อิเล็กทรอนิกส และสวนประกอบที่เกีย่วของสำหรับอุตสาหกรรมรถยนตเพื่อการพาณิชย   
ฟนแลนด 100.00 21,419.37 7.52 

ก.ค. 59 Birla Cable Ltd 
ดำเนินธุรกิจผลิตสายเคเบิลโทรคมนาคม สายเคเบิลหุมเกราะ และสายอากาศ เชนเดียวกับ

เสาอากาศ สายไฟรถยนต และอุปกรณเสริม  
อินเดีย 27.50 366.49 12.61 

 มัธยฐาน 12.61 

ที่มา:  Bloomberg ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซึ่งประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Component) ซึ่งเปนผูผลิตและจำหนาย

สายไฟ สายเคเบิล และอุปกรณที่เกี่ยวของสำหรับรถยนต 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอ่ืนในอดีตเทากับ 12.61 เทา 
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ตารางการคำนวณมูลคากิจการจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน 

หนวย : ลานบาท 
งวด 12 เดือนยอนหลัง 

คามัธยฐาน 

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา) 12.61  

EBITDA ของบริษัทเปาหมาย 99.85  

มูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย (ลานยูโร) 1,259.46  

มูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย (ลานบาท)1/ 46,269.09  

ที่มา: งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ: 1/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร  

มูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกันเทากับ 1,259.46 ลานยูโร (หรือคิด

เปนมูลคาเทากับ 46,269.09 ลานบาท) ซึ่งสูงกวามูลคากิจการของบริษัทเปาหมายที่ใชในการเขาทำรายการที่ 560.00 ลานยู

โร เทากับ 699.46 ลานยูโร หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 124.90 ของมูลคากิจการของบริษัทเปาหมายท่ีใชในการเขาทำรายการ

ดังกลาว 

อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดข้ึน 

และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผลใหการประเมิน

มูลคาดวยวิธีน้ีอาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของบริษัทเปาหมาย 
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5) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของบริษัทเปาหมาย ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash 

Flow to Firm) (“FCFF”) ของบริษัทเปาหมาย โดยจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 

และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2569 ภายใตสมมติฐานวาธุรกิจของบริษัทเปาหมาย จะยังคงดำเนินไปอยางตอเน่ือง และเปนไป

ภายใตภาวะเศรษฐกิจและสถานการณในปจจุบัน โดยใชมูลคาสุดทาย (Terminal Value) เพ่ือสะทอนการเติบโตในระยะยาว 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานตาง ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการประเมินมูลคา โดยอางอิงจากการ

วิเคราะหบนขอมูล เอกสาร หลักฐาน ขาวสาร ตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะ งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial 

Statement) ซึ่งแยกกลุมธุรกิจสายเคเบิลสำหรับการใชงานในยานยนต ("ธุรกิจ Automotive Cable") ออกจากธุรกิจอื่น ๆ 

ของ LEONI จัดทำโดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย และการสัมภาษณผูบริหาร

ของบริษัทเปาหมาย ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย โดยคิดลดมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดอสิระสุทธินับจากวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2569 โดยสำหรับป 2565 ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิใหเหลือเพียงประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิสำหรับ 3 ไตรมาสเพ่ือ

สะทอนผลการดำเนินงานที่เหลือของบบริษัทเปาหมายตามสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการหามูลคากิจการ

ของบริษัทเปาหมาย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. สมมติฐานรายได 

บริษัทเปาหมายมีรายไดจากการประกอบธุรกิจโซลูชั่นสายเคเบิลสำหรับยานยนตในการจัดหาผลิตภัณฑที่ครอบคลุมสาย

เคเบิลทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใชงานขอมูลและเซ็นเซอร รวมถึงโซลูชั่นการชารจแบบ e-mobility สำหรับธรุกิจ 

Automotive Cable โดยสามารถแบงหนวยธุรกิจของบริษัทเปาหมายออกเปน 3 กลุม อันประกอบดวย 1) หนวยธุรกิจ 

Automotive Standard Cables (“BU AC”) เปนสายไฟมาตรฐานสำหรับการใชงานทั่วไปในรถยนต เชน สายไฟที่ใชใน

เครื่องยนต และสายไฟที่ใชในระบบสงกำลังรถยนต เปนตน โดยกลุมบริษัทเปาหมายมีสายไฟมาตรฐานสำหรับรถยนตหลาย

อุณภูมิตั ้งแตสายไฟที่สามารถใชไดในอุณภูมิ ตั้งแต -90 ถึง 260 องศาเซลเซียส 2) หนวยธุรกิจ Automotive Special 

Cables (“BU AS”) เปนสายไฟแบบพิเศษที่เปนสวนประกอบในการผลิตสายไฟสำหรับ Advanced sensor และสายไฟสง

ขอมูล (Data Cables) โดยเปนชนิดสายไฟหลักที ่ใชในระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Advanced Driver Assistance 

System : “ADAS”) เชน เบรกมือไฟฟา กลองมองหลัง ระบบการปรับถุงลม โชคแบบอัตโนมัติ หรือระบบขับเคลื่อนยานยนต

แบบไรคนขับ (Autonomous driving system) และ 3) หนวยธุรกิจ Electrical appliance Cables (“BU EC”) เปนสายไฟ

ที่เปนสวนประกอบในการผลิตที่ชารจแบบ e-mobility และสถานีชารจรถไฟฟา โดยสามารถนำไปใชในสถานีชารจรถไฟฟา

สำหรับไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current: “AC”) ไฟฟากระแสตรง (Direct Current: “DC”) และไฟฟากระแสแรงสูง 

(High Power Current: “HPC”) ซึ่งมีแรงดันไฟฟาถึง 1,000 โวลต  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของบริษัทเปาหมาย โดยกำหนดสมมติฐานรายไดตามลกัษณะสวนประกอบของ

เคเบิลในแตละผลิตภัณฑของแตละหนวยธุรกิจ ซึ่งประกอบไปดวย 1) รายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales) 

และ 2) รายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง (Non – Copper Sales) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
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รูปภาพแสดงถึงลักษณะสวนประกอบของเคเบิล 

 
                         ที่มา: เว็บไซตของ LEONI 

1.1 รายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales) 

รายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales) คือ รายไดท่ีบริษัทเปาหมายไดจากการขายเฉพาะสวนทองแดง ซึ่ง

เปนหนึ่งในสวนประกอบหลักของสายเคเบิลในแตละหนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย หนวยธุรกิจ Automotive 

Standard Cables (BU AC) หน  วยธ ุ รก ิจ  Automotive Special Cables (BU AS) และหน  วยธ ุ รก ิ จ  Electrical 

appliance Cables (BU EC) โดยบริษัทเปาหมายสามารถสงผานตนทุนราคาทองแดงใหกับลูกคาไดท้ังหมดในอัตราสวน 

1:1 ผานการกำหนดราคาขาย โดยไมเพ่ิมมูลคาใหกับตนทุนลวดทองแดง ดังน้ัน การขายสวนของทองแดงจึงไมกอใหเกิด

กำไรข้ันตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการรายไดจากการขายสวนของทองแดงจากผลคูณของราคาทองแดง

ตอตันกับปริมาณทองแดงที่ขายตอป ซึ่งราคาทองแดงตอตันในป 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงราคาทองแดง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เทากับ 7,988.20 ยูโรตอตัน ซึ่งเปนชวงเวลากลางป เสมือนเปนคามัธยฐาน (Median) ของ

ราคาทองแดงในป 2565 เนื่องจากปจจุบันราคาทองแดงมีแนวโนมลดลงจากชวงตนปซึ่งยืนอยูในระดับราคาสูง โดย

อางอิงราคาทองแดงจาก London Metal Exchange (LME) สำหรับประมาณการราคาทองแดงในป 2566 – 2569 ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระใหเติบโตตามคามัธยฐาน (Median) ของประมาณการอัตราการเติบโตของราคาทองแดงในแต

ละป ซึ่งอางอิงจากประมาณการของสถาบันการเงินช้ันนำของโลก ไดแก Goldman Sachs Group Citigroup Inc Fitch 

Solutions Panmure Gordon & Co PLC Deutsche Bank AG Market Risk Advisory Co Ltd JPMorgan Chase 

& Co และ Commerzbank AG ซึ่งการเติบโตของราคาทองแดงมาจากการแนวโนมความตองการใชทองแดงท่ีเพ่ิมข้ึนใน

อนาคตตามกระแสรถยนตไฟฟา เทคโนโลยี และพลังงานหมุนเวียนท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดการประมาณการดังน้ี  

สวนของทองแดง 

สวนที่ไมใชทองแดง 
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ตารางแสดงประมาณการราคาทองแดงของสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ป 2565F – 2569F 

หนวย: ดอลลารสหรัฐตอตัน1/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

Goldman Sachs Group  8,475 8,800 14,000 N/A N/A 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.83 59.09 N/A N/A 

Citigroup Inc 7,650 9,500 9,500 N/A N/A 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  24.18 0.00 N/A N/A 

Fitch Solutions 9,470 9,580 9,800 10,200 10,400 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  1.16 2.30 4.08 1.96 

Panmure Gordon & Co PLC 8,685 7,750 7,500 N/A N/A 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  -10.77 -3.23 N/A N/A 

Deutsche Bank AG 9,327 8,200 9,200 9,314 9,528 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  -12.08 12.20 1.24 2.30 

Market Risk Advisory Co Ltd 9,273 9,550 9,900 10,000 10,000 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  2.99 3.66 1.01 0.00 

JPMorgan Chase & Co 10,040 9,411 9,167 7,716 N/A 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  -6.26 -2.59 N/A N/A 

Commerzbank AG 8,950 8,750 N/A N/A N/A 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  -2.23 N/A N/A N/A 

คามัธยฐานอัตราการเติบโต (รอยละ)  -0.54 2.30 1.24 1.96 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะคำนวณราคาทองแดง โดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทากับ 0.9691 ยูโรตอดอลลารสหรฐั 
ตารางแสดงราคาทองแดงเฉลี่ยตอป ป 2561A – 2569F 

หนวย: ยูโรตอตัน 2561A1/ 2562A1/ 2563A1/ 2564A1/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ราคาทองแดงเฉล่ียตอป 5,700.00 5,400.00 5,400.00 7,600.00 7,988.202/  7,945.34  8,127.80  8,228.51  8,389.86  

อัตราการเติบโต (รอยละ)  -5.26 0.00 40.74 5.11 -0.54 2.30 1.24 1.96 

ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย                                                          

       และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หมายเหตุ: 1/ ราคาทองแดงตามขอมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับจากบริษัทเปาหมายเปนราคาทองแดงเฉลี่ยที่ปดเศษ 

             2/ ราคาทองแดงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงราคาทองแดง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทากับ 7,988.20 ยูโรตอตัน 

ในสวนของปริมาณทองแดงที่ขายตอป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอางอิงจากแนวโนมการเติบโตของ

อุตสาหกรรมของแตละหนวยธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดการประมาณการปริมาณทองแดงที่ขายตอปของแตละหนวยธุรกิจ 

ดังน้ี  

ปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของหนวยธุรกิจ Automotive Standard Cables (BU AC)  

หนวยธุรกิจ Automotive Standard Cables (BU AC) เปนสายไฟและสายเคเบิลมาตรฐานสำหรับการใชงานทั่วไปใน

รถยนต ซึ่งสามารถใชไดในหลากหลายอุณภูมิ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการปริมาณทองแดงท่ีขายตอปจาก

อัตราการเติบโตของประมาณการปริมาณการใชสายเคเบิลในรถยนต โดยคำนวณมาจากประมาณการของจำนวนรถยนต

ที่ผลิตทั่วโลกคูณกับคาดการณความยาวของสายเคเบิลมาตรฐานที่ใชในรถยนตแตละคัน ซึ่งมีแนวโนมลดลงในอนาคต

เนื่องจากเทคโนโลยีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นสามารถชวยลดความยาวของสายเคเบิลในรถยนตได ซึ่ง

สามารถสรุปการคำนวณปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของหนวยธุรกิจ Automotive Standard Cables (BU AC) ไดดังน้ี   



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

4-14 | หนา 

 

ตารางแสดงการคำนวณปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของ BU AC ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานตัน 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

(1) ปริมาณรถยนตที่ผลิต1/ (ลานคัน) 75.80 85.60 89.90 94.30 96.70 98.90 

(2) ความยาวสายเคเบิลปกติที่ใช2/ (เมตรตอคัน) 2,550 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 

(1) X (2) ความยาวสายเคเบิลปกติที่ใช (ลานเมตร) 193,290 214,000 220,255 226,320 227,245 227,470 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  10.71 2.92 2.75 0.41 0.10 

รวมปริมาณทองแดงที่ขายตอปทั้งหมด 86,924.383/ 96,237.87 99,050.80 101,778.29 102,194.27 102,295.46 

ที่มา: 1/ การประมาณการโดย Roland Berger ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในยุโรป โดยมีสาขากระจายอยู 35 ประเทศทั่วโลก และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม 

       2/ การประมาณการโดยผูบริหารของบริษัทเปาหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 3/ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564 จึงคำนวณปริมาณทองแดงที่ขายตอปจากผลหารของรายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งป 

                  ของ BU AC กับราคาราคาทองแดงเฉลี่ยตอป ซึ่งรายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC ทั้งป มาจากสัดสวนของรายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC  

                  จำนวน 12 เดือนยอนหลังจากเดือนกันยายน 2564 คูณกับรายไดจากการขายสวนของทองแดงจริงทั้งหมดประจำป 2564   

ปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของหนวยธุรกิจ Automotive Special Cables (BU AS)  

หนวยธุรกิจ Automotive Special Cables (BU AS) เปนสายไฟและสายเคเบิลแบบพิเศษท่ีใชสำหรับ Advanced 

sensor และสายไฟสงขอมูล โดยเปนชนิดสายเคเบิลหลักที่ใชในระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของรถยนต (Advanced 

Driver Assistance Systems – ADAS) อันประกอบไปดวยระบบปฏิบัติการตาง ๆ ในรถยนต ไดแก ซอฟตแวร 

ระบบปฏิบัติการ ระบบประมวลผล ระบบเซนเซอร (Sensors) และเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ดังนั้น การใชระบบความ

ปลอดภัยอัจฉริยะของรถยนตมากข้ึนจะสงผลใหปริมาณการใชสายเคเบิลแบบพิเศษท่ีใชสำหรับสงขอมูลเพ่ิมมากข้ึนตาม

ไปดวยอยางมีนัยสำคัญ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการปริมาณทองแดงที่ขายตอปจากอัตราการเติบโตของ

การใชระบบความปลอดภัยอัจฉริยะในรถยนต ซึ่งอางอิงมาจากการศึกษาของ McKinsey & Company ที่เผยแพรดวย

วัตถุประสงคสาธารณะ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 โดยคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 5.74 โดยมี

แนวโนมเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สอดคลองกับแนวโนมการเพิ่มระบบปฏิบัติการตาง ๆ ในรถยนตเพื่อรองรับการ

เติบโตของรถยนตไรคนขับที่เปนตัวขับเคลื่อนหลักในการใชระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของรถยนตมากขึ้นในอนาคต 

ซึ่งสามารถสรุปการคำนวณปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของหนวยธุรกิจ Automotive Special Cables (BU AS) ไดดังน้ี  

ตารางแสดงการคำนวณปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของ BU AS ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานตัน 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

อัตราการเติบโตของ ADAS1/ (รอยละ)  5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 

รวมปริมาณทองแดงที่ขายตอปทั้งหมด 16,074.822/ 16,997.74 17,973.64 19,005.58 20,096.77 21,250.61 

ที่มา: 1/ การประมาณการโดย Mckinsey & Company ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ และเปนที่ยอมรับระดับโลก โดยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: 2/ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564 จึงคำนวณปริมาณทองแดงที่ขายตอปจากผลหารของรายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งป 

                 ของ BU AS กับราคาราคาทองแดงเฉลี่ยตอป ซึ่งรายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AS ทั้งป มาจากสัดสวนของรายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AS  

                 จำนวน 12 เดือนยอนหลังจากเดือนกันยายน 2564 คูณกับรายไดจากการขายสวนของทองแดงจริงทั้งหมดประจำป 2564   

ปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของหนวยธุรกิจ Electrical appliance Cables (BU EC)  

หนวยธุรกิจ Electrical appliance Cables (BU EC) เปนสายไฟและสายเคเบิลท่ีเปนสวนประกอบในการผลิตท่ีชารจไฟ

สำหรับรถไฟฟา และสถานีชารจรถไฟฟา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการปริมาณทองแดงท่ีขายตอปจากอัตรา

การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ Electrical appliance ตามท่ีทีมบริหารของบริษัทเปาหมายไดศึกษา ซึ่งมีอัตราการ

เติบโตรอยละ 24.10 รอยละ 30.58 รอยละ 26.39 รอยละ 14.41 และรอยละ 6.43 ในป 2565 - 2569 ตามลำดับ หรือ

คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 20.05 ซึ่งเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของความตองการการใชสายชารจ
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ไฟในรถยนตไฟฟาและสถานีชารจไฟตามท่ีตาง ๆ ท่ีมีแนวโนมการเติบโตอยางมากในอนาคต โดยในชวงป 2565 – 2567 

อัตราการเติบโตคอนขางสูงเมื่อเทียบกับชวงป 2568 - 2569 เนื่องจากเปนปที่มีการลงทุนสรางสถานีชารจไฟและมียอด

จำหนายรถยนตไฟฟามากขึ้นตามความตองการการใชรถยนตไฟฟา ซึ่งในปจจุบันผูใชรถยนตใหความสนใจกับการ

เปลี่ยนไปใชรถยนตพลังงานไฟฟาแทนรถยนตที่ใชนำ้มัน ดังนั้น เมื่อผูใชรถยนตเริ่มครอบครองรถยนตไฟฟามากขึ้นและ

จำนวนสถานีชารจไฟเริ่มมีจำนวนที่ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการในระดับหนึ่งแลว อัตราการเติบโตในป 2568 - 2569 จึงมี

อัตราการเติบโตท่ีต่ำกวาในชวง 3 ปแรกของการประมาณการ ท้ังน้ี เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราการเติบโต

ที่ประมาณการโดยทีมบริหารของบริษัทเปาหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเปรียบเทียบอัตราการเติบโตดังกลาวกับ

แนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนตไฟฟา เนื่องจากสายชารจไฟสำหรับรถไฟฟาและสถานีชารจรถไฟฟา จะเติบโต

ตามปริมาณรถยนตไฟฟา ซึ่งอางอิงจากการศึกษาของ BloombergNEF (BNEF) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผูใหบรกิาร

วิจัยเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมตลาดสินคาโภคภัณฑและเทคโนโลยีทั่วโลก โดยท่ีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปดังกลาวเทากับ

รอยละ 32.92 จากป 2564 – 2568 โดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนตไฟฟาดังกลาวมาจากการเติบโตในประเทศจีน 

กลุมประเทศในยุโรป และประเทศอเมริกาเปนหลัก ดังนั้น อัตราการเติบโตท่ีประมาณการโดยทีมบริหารของบริษัท

เปาหมายจึงอยูบนหลักการการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative Basis) มากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

รถยนตไฟฟา ซึ่งสามารถสรุปการคำนวณปริมาณทองแดงที่ขายตอปของหนวยธุรกิจ Electrical Appliance Cables 

(BU EC) ไดดังน้ี  

ตารางแสดงการคำนวณปริมาณทองแดงท่ีขายตอปของ BU EC ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานตัน 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

อัตราการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ Electrical 

Appliance (รอยละ)1/ 
 24.10 30.58 26.39 14.41 6.43 

รวมปริมาณทองแดงที่ขายตอปทั้งหมด 10,945.782/ 13,583.32 17,737.44 22,419.07 25,650.05 27,298.52 

ที่มา: 1/ การประมาณการโดยทีมบริหารของบริษัทเปาหมาย  

หมายเหตุ: 2/ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564 จึงคำนวณปริมาณทองแดงที่ขายตอปจากผลหารของรายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งป 

                 ของ BU EC กับราคาราคาทองแดงเฉลี่ยตอป ซึ่งรายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU EC ทั้งป มาจากสัดสวนของรายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU EC  

                 จำนวน 12 เดือนยอนหลังจากเดือนกันยายน 2564 คูณกับรายไดจากการขายสวนของทองแดงจริงทั้งหมดประจำป 2564   

ดังน้ัน ประมาณการรายไดจากการขายสวนของทองแดงเกิดจากผลคูณของปริมาณทองแดงท่ีขายตอป กับราคาทองแดง

ตอตัน สามารถสรุปไดดังน้ี 

ตารางรายไดจากการขายสวนของทองแดง ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

ราคาทองแดงเฉล่ียตอป 5,700.00 5,400.00 5,400.00 7,600.00 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AC 119,278.54 108,246.32 84,387.22 86,924.4 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC  679.89 584.53 455.69 N/A 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AS 11,589.65 12,128.75 11,977.83 16,074.8 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AS  66.06 65.50 64.68 N/A 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU EC 7,170.94 7,643.06 8,494.66 10,945.8 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU EC  40.87 41.27 45.87 N/A 

รวมรายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งหมด 786.82 691.30 566.24 865.98 

             ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย 

             หมายเหตุ: 1/ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564 

 



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

4-16 | หนา 

 

ตารางรายไดจากการขายสวนของทองแดง ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ราคาทองแดงเฉล่ียตอป 7,988.20  7,945.34  8,127.80  8,228.51  8,389.86  

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AC 96,237.87 99,050.80 101,778.29 102,194.27 102,295.46 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC  768.77  786.99  827.23  840.91  858.24  

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AS 16,997.74 17,973.64 19,005.58 20,096.77 21,250.61 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AS  135.78  142.81  154.47  165.37  178.29  

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU EC 13,583.32 17,737.44 22,419.07 25,650.05 27,298.52 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU EC  108.51  140.93  182.22  211.06  229.03  

รวมรายไดจากการขายสวนของทองแดงทั้งหมด 1,013.05  1,070.73  1,163.92  1,217.34  1,265.56  

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.2 รายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง (Non - Copper Sales) 

รายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง (Non - Copper Sales) คือ รายไดท่ีบริษัทเปาหมายไดจากการขายสายเคเบิล

ในสวนท่ีไมใชทองแดงของแตละหนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย หนวยธุรกิจ Automotive Standard Cables (BU AC)  

หนวยธุรกิจ Automotive Special Cables (BU AS) และหนวยธุรกิจ Electrical Appliance Cables (BU EC) โดย

รายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดงจะเปนรายไดในสวนท่ีใหกำไรกับบริษัทเปาหมาย ซึ่งเกิดจากการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับลวดทองแดง (Value Added) จากการพัฒนาสายเคเบิลในรถยนต ใหมีลักษณะ คุณภาพ และรูปแบบตรงกับความ

ตองการของลูกคาในตลาดรถยนต โดยตัวอยางสวนประกอบดังกลาวไดแกสวนท่ีอยูรอบสายทองแดง ไดแก ฉนวน 

ฟรอยด อลูมิเนียม ซิลิโคน และเทคโนโลยีที่ทางบริษัทเปาหมายพัฒนาสายเคเบิลใหออกมาในรูปแบบตาง ๆ โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง จากผลคูณของปริมาณทองแดงท่ีขายตอ

ป กับราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง (Non – Copper price per unit of copper) โดยจะอางอิง

ปริมาณทองแดง ซึ ่งไดคำนวณไวแลวในสวนของการคำนวณรายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales) 

เนื่องจากสวนประกอบที่ไมใชทองแดง เชน ฉนวน ฟรอยด หรือซิลิโคน ซึ่งอยูรอบสายทองแดง จะถูกขายพรอมกับสาย

ทองแดง ในสวนของราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณตามแนวโนม

ผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทเปาหมาย โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายไดจากการขายในสวนที่ไมใช

ทองแดงในแตละหนวยธุรกิจ ดังน้ี   

หนวยธุรกิจ Automotive Standard Cables (BU AC)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง จากผลคูณของปริมาณทองแดงที่ขาย

ตอป กับราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง (Non – Copper price per unit of copper) ซึ่งปริมาณ

ทองแดงที่ขายตอปท่ีไดคำนวณไวแลวในสวนของการคำนวณรายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales) ใน

สวนของราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง ซึ่งเทากับ 2,079.35 ยูโรตอตันในป 2565 โดยคำนวณจากฐาน

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ในปที่ 2561 – 2563 และใหเติบโตรอยละ 1.13 ตลอดปประมาณการตามอัตราการเติบโตตอป

ของราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงในป 2561 - 2563 เนื่องจากราคาขายยอนหลัง 3 ป ในปที่ 2561 – 

2563 มีแนวโนมการเติบโตในทุกป ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการใชสายเคเบิลมาตรฐานในรถยนตมีแนวโนมท่ีลดลง จาก

เทคโนโลยีการออกแบบโครงสรางรถยนตที่มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น ซึ่งสามารถชวยลดความยาวของสายเคเบิลในรถยนต

ได ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาสายเคเบิลของ BU AC โดยเนนไปทางดานคุณภาพ และเทคโนโลยีใหเขากับความตองการ

ที่มากขึ้นของกลุมลูกคา จึงสงผลใหราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงในอดีตยอนหลัง 3 ป ในปที่ 2561 – 
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2563 มีอัตราการเติบโตรอยละ 1.13 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตของราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงที่ท่ี

ปรึกษาทางการเงินใชอางอิงตลอดปประมาณการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระไมไดใชขอมูลป 2564 เปนสมมติฐาน

ในการประมาณการ เนื่องจากขอจำกัดทางดานขอมูล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลรายไดจากการขายใน

สวนท่ีไมใชทองแดงแยกเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจ โดยสามารถแสดงไดดังน้ี 

ตารางรายไดในสวนท่ีไมใชทองแดงของ BU AC ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอป (ตัน) 119,278.54 108,246.32 84,387.22 N/A 

ราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวย (ยูโรตอตัน) 2,035.13 2,051.99 2,081.32 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  242.75 222.12 175.64 N/A 

                  ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

                  หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564 

ตารางรายไดในสวนท่ีไมใชทองแดงของ BU AC ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอป (ตัน) 96,237.87 99,050.80 101,778.29 102,194.27 102,295.46 

ราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวย (ยูโรตอตัน) 2,079.35 2,102.82 2,126.55 2,150.55 2,174.82 

       อัตราการเติบโตของราคาขายสวนที่ไมใช  

       ทองแดงตอหนวย (รอยละ) 
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  200.11 208.29 216.44 219.77 222.47 

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หนวยธุรกิจ Automotive Special Cables (BU AS)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง จากผลคูณของปริมาณทองแดงที่ขาย

ตอป กับราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง (Non – Copper price per unit of copper) ซึ่งปริมาณ

ทองแดงที่ขายตอปท่ีไดคำนวณไวแลวในสวนของการคำนวณรายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales)  ใน

สวนของราคาขายสวนท่ีไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง ซึ่งเทากับ 12,062.20 ยูโรตอตันในป 2565 โดยคำนวณจากฐาน

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ในปที่ 2561 – 2563 และใหคงที่จนจบประมาณการ เนื่องจากราคาขายยอนหลัง 3 ป ในปท่ี 

2561 – 2563 มีแนวโนมมูลคาใกลเคียงกัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการแขงขันทางดานราคาในตลาด เนื่องจากสาย

เคเบิลแบบพิเศษเปนสายเคเบิลที่มีความตองการในตลาดที่สูง และเปนสายเคเบิลที่มีอัตราการทำกำไรที่สูงเมื่อเทียบกับ

สายเคเบิลประเภทอื่น ๆ จึงสงผลมีผูผลิตสายเคเบิลหันมาผลิตสายเคเบิลแบบพิเศษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโต

ของเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของรถยนต (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) ดังน้ัน 

จากการที่มีผูผลิตในตลาดมากขึ้น จึงกอใหเกิดการแขงขันดานราคาที่รุนแรงมากขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

ประมาณการราคาขายสวนท่ีไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงใหคงท่ีจนจบประมาณการตามผลการดำเนินงานในอดีต เพ่ือ

อยูบนหลักการการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative Basis) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดใชขอมูลป 

2564 เปนสมมติฐานในการประมาณการ เนื่องจากขอจำกัดทางดานขอมูล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูล

รายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดงแยกเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจ โดยสามารถแสดงไดดังน้ี  
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ตารางรายไดในสวนท่ีไมใชทองแดงของ BU AS ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอป (ตัน) 11,589.65 12,128.75 11,977.83 N/A 

ราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวย (ยูโรตอตัน) 12,074.27 12,050.26 12,062.05 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  139.94 146.15 144.48 N/A 

                  ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

                  หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564  

ตารางรายไดในสวนท่ีไมใชทองแดงของ BU AS ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอป (ตัน) 16,997.74 17,973.64 19,005.58 20,096.77 21,250.61 

ราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวย (ยูโรตอตัน) 12,062.20 12,062.20 12,062.20 12,062.20 12,062.20 

       อัตราการเติบโตของราคาขายสวนที่ไมใช  

       ทองแดงตอหนวย (รอยละ) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  205.03 216.80 229.25 242.41 256.33 

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หนวยธุรกิจ Electrical appliance Cables (BU EC)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง จากผลคูณของปริมาณทองแดงที่ขาย

ตอป กับราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง (Non – Copper price per unit of copper)  ซึ่งปริมาณ

ทองแดงที่ขายตอปที่ไดคำนวณไวแลวในสวนของการคำนวณรายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales)  ใน

สวนของราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดง ซึ่งเทากับ 5,260.27 ยูโรตอตันในป 2565 โดยคำนวณจากฐาน

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ในปท่ี 2561 – 2563 และใหเติบโตรอยละ 2.00 ตลอดปประมาณการ ตามเปาหมายอัตราเงินเฟอ

ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป เนื่องจากราคาขายยอนหลัง 3 ป ในปที่ 2561 – 2563 มีแนวโนมการเติบโตในทุกป 

เทากับรอยละ 8.25 จากการที่บริษัทเปาหมายมีการพัฒนาสายเคเบิลสำหรับชารจไฟใหกับรถยนตไฟฟาใหมีความ

เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของลูกคา ทั้งในดานคุณภาพ ความเสถียร และความเรว็ในการชารจไฟ จึงสงผล

ใหราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงในอดีตมีการเติบโตที่สูงตามเทคโนโลยีของสายชารจไฟ ทั้งนี้ เมื่อ

เปรียบเทียบกับเปาหมายอัตราเงินเฟอซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางยุโรปรอยละ 2.00 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชการ

เติบโตรอยละ 2.00 เปนสมมติฐานการเติบโตของราคาขายสวนท่ีไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงในป 2565 – 2569 เพ่ือ

อยูบนหลักการการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative Basis) เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา

เมื่อเทคโนโลยีของสายชารจไฟเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งและการมีผูผลิตสายชารจไฟในตลาดเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหการ

เพ่ิมข้ึนของราคาขายสวนท่ีไมใชทองแดงตอหนวยทองแดงในอนาคตเติบโตในอัตรานอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ท้ังน้ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดใชขอมูลป 2564 เปนสมมติฐานในการประมาณการ เน่ืองจากขอจำกัดทางดานขอมลู ซึ่ง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลรายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงแยกเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจ โดย

สามารถแสดงไดดังน้ี  
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ตารางรายไดในสวนท่ีไมใชทองแดงของ BU EC ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอป (ตัน) 7,170.94 7,643.06 8,494.66 N/A 

ราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวย (ยูโรตอตัน) 4,732.69 5,192.57 5,546.12 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  33.94 39.69 47.11 N/A 

                   ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

                   หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564  

ตารางรายไดในสวนท่ีไมใชทองแดงของ BU EC ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอป (ตัน) 13,583.32 17,737.44 22,419.07 25,650.05 27,298.52 

ราคาขายสวนที่ไมใชทองแดงตอหนวย (ยูโรตอตัน) 5,260.27 5,365.48 5,472.79 5,582.24 5,693.89 

       อัตราการเติบโตของราคาขายสวนที่ไมใช  

       ทองแดงตอหนวย (รอยละ) 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง 71.45 95.17 122.69 143.18 155.43 

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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สรุปประมาณการรายได 

จากการประมาณการรายไดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปรายไดที่เกิดขึ้นจริง ป 2561 – 2564 และ

ประมาณการรายไดในระหวางป 2565 – 2569 ไดดังตอไปน้ี 

ตารางแสดงรายไดท้ังหมด ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

รายไดจากการขายสวนของทองแดง  786.82 691.30 566.24 865.98 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC  679.89 584.53 455.69 N/A 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AS  66.06 65.50 64.68 N/A 

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU EC  40.87 41.27 45.87 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  416.62 407.96 367.23 445.11 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC  242.75 222.12 175.64 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AS  139.94 146.15 144.48 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU EC  33.94 39.69 47.11 N/A 

รวมรายไดจากการขายทั้งหมด 1,203.44 1,099.26 933.47 1,311.09 

            ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

            หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564  

ตารางแสดงรายไดท้ังหมด ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการขายสวนของทองแดง  1,013.05  1,070.73  1,163.92  1,217.34  1,265.56  

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AC  768.77  786.99  827.23  840.91  858.24  

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU AS  135.78  142.81  154.47  165.37  178.29  

รายไดจากการขายสวนของทองแดงของ BU EC  108.51  140.93  182.22  211.06  229.03  

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดง  476.59 520.26 568.38 605.37 634.24 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC  200.11 208.29 216.44 219.77 222.47 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AS  205.03 216.80 229.25 242.41 256.33 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU EC  71.45 95.17 122.69 143.18 155.43 

รวมรายไดจากการขายทั้งหมด 1,489.65  1,590.99  1,732.31  1,822.71  1,899.80  

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

  



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

4-21 | หนา 

 

2. สมมติฐานตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทเปาหมาย โดยตนทุนและคาใชจายใน

การดำเนินงานของบริษัทเปาหมาย ประกอบดวย 1) ตนทุนการขาย (Cost of Goods Sold) 2) คาใชจายในการบริหาร 

(Administrative Expenses) 3) ตนทุนในการจัดจำหนาย (Distribution Expenses) 4) คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development Costs) โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปน้ี 

            2.1 ตนทุนการขาย (Cost of Goods Sold) 

ตนทุนการขาย คือ ตนทุนของสินคาที่จำหนาย โดยตามประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประกอบไปดวย 2 

ตนทุนหลักคือ 1) ตนทุนการขายสวนของทองแดง ไดแก ตนทุนวัตถุดิบทองแดง และ 2) ตนทุนการขายในสวนที่ไมใช

ทองแดง ไดแก ตนทุนวัตถุดิบอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับทองแดง เชน ฉนวน ฟรอยด อลูมิเนียม ซิลิโคน และอ่ืน ๆ ตนทุนเก่ียวกับ

บุคลากร ตนทุนสาธารณูปโภค คาเชาเครื่องจักร คาขนสงและศุลกากร คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย คาซอมบำรุง 

คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาใชจายอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ตนทุนการขายสวนของทองแดง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนการขายสวนของทองแดงจากผลคูณของปริมาณทองแดงท่ีขายตอปกับราคา

ทองแดงตอหนวย ซึ่งคำนวณไวในสวนของการคำนวณรายไดจากการขายสวนของทองแดง (Copper Sales) โดยตนทุนการ

ขายสวนของทองแดงจะมีมูลคาเทากับรายไดจากการขายสวนของทองแดง เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานวา

บริษัทเปาหมายไมไดสรางมูลคาเพิ่มเติมใหกับลวดทองแดงซึ่งเปนสวนประกอบในสายเคเบิล จากการที่บริษัทเปาหมายซื้อ

ลวดทองแดงจากผูผลิตโดยตรง โดยท่ีไมไดนำทองแดงมาหลอมและข้ึนเสนลวดเอง ซึ่งมีรายละเอียดการประมาณการดังน้ี   

ตารางตนทุนการขายสวนของทองแดง ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

ราคาตนทุนทองแดง (ยูโรตอตัน) 5,700.00 5,400.00 5,400.00 7,600.00 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AC (ตัน) 119,278.54 108,246.32 84,387.22 N/A 

ตนทุนการขายสวนของทองแดงของ BU AC  679.89 584.53 455.69 N/A 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AS (ตัน) 11,589.65 12,128.75 11,977.83 N/A 

ตนทุนการขายสวนของทองแดงของ BU AS  66.06 65.50 64.68 N/A 

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU EC (ตัน) 7,170.94 7,643.06 8,494.66 N/A 

ตนทุนการขายสวนของทองแดงของ BU EC  40.87 41.27 45.87 N/A 

รวมตนทุนการขายสวนของทองแดง 786.82 691.30 566.24 865.98 

            ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

            หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564  
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ตารางตนทุนการขายสวนของทองแดง ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ราคาตนทุนทองแดง (ยูโรตอตัน) 7,988.20  7,945.34  8,127.80  8,228.51  8,389.86  

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AC (ตัน) 96,237.87 99,050.80 101,778.29 102,194.27 102,295.46 

ตนทุนการขายสวนของทองแดงของ BU AC  768.77  786.99  827.23  840.91  858.24  

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU AS (ตัน) 16,997.74 17,973.64 19,005.58 20,096.77 21,250.61 

ตนทุนการขายสวนของทองแดงของ BU AS  135.78  142.81  154.47  165.37  178.29  

ปริมาณทองแดงที่ขายตอปของ BU EC (ตัน) 13,583.32 17,737.44 22,419.07 25,650.05 27,298.52 

ตนทุนการขายสวนของทองแดงของ BU EC  108.51  140.93  182.22  211.06  229.03  

รวมตนทุนการขายสวนของทองแดง 1,013.05  1,070.73  1,163.92  1,217.34  1,265.56  

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2) ตนทุนการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนการขายในสวนท่ีไมใชทองแดงจากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนการขายตอรายไดจาก

การขายในสวนท่ีไมใชทองแดง ระหวางป 2561 – 2563 ของแตละหนวยธุรกิจ อันประกอบดวย หนวยธุรกิจ BU AC เทากับ

รอยละ 63.08 หนวยธุรกิจ BU AS เทากับรอยละ 74.79 และหนวยธุรกิจ BU EC เทากับรอยละ 70.00 โดยท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดประมาณการสัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนท่ีไมใชทองแดงของแตละหนวยธุรกิจคงท่ีเทากับ

คาเฉลี่ยดังกลาวในป 2565 – 2569 ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดใชขอมูลป 2564 เปนสมมติฐานในการประมาณการ 

เนื่องจากขอจำกัดทางดานขอมูล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลรายไดจากการขายที่ไมใชทองแดงแยกในแตละ

หนวยธุรกิจ โดยสามารถแสดงไดดังน้ี  

ตนทุนการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง ป 2561A –2564A 

หนวย : ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC 242.75 222.12 175.64 N/A 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนที่

ไมใชทองแดง (รอยละ) 
61.18 60.75 67.30 N/A 

ตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC 148.52 134.93 118.21 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AS 139.94 146.15 144.48 N/A 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนที่

ไมใชทองแดง (รอยละ) 
71.97 74.55 77.85 N/A 

ตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AS 100.71 108.95 112.48 N/A 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU EC 33.94 39.69 47.11 N/A 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนที่

ไมใชทองแดง (รอยละ) 
64.57 70.14 75.28 N/A 

ตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU EC 21.91 27.84 35.47 N/A 

รวมตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดง 271.15 271.72 266.15 271.57 

                              ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

             หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564  
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ตนทุนการขายในสวนท่ีไมใชทองแดง ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC 200.11 208.29 216.44 219.77 222.47 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนท่ี

ไมใชทองแดง (รอยละ) 
63.08 63.08 63.08 63.08 63.08 

ตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AC 126.23 131.38 136.52 138.63 140.33 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AS 205.03 216.80 229.25 242.41 256.33 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนท่ี

ไมใชทองแดง (รอยละ) 
74.79 74.79 74.79 74.79 74.79 

ตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU AS 153.34 162.14 171.45 181.30 191.71 

รายไดจากการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU EC 71.45 95.17 122.69 143.18 155.43 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในสวนท่ี

ไมใชทองแดง (รอยละ) 
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

ตนทุนการขายในสวนที่ไมใชทองแดงของ BU EC 50.01 66.61 85.88 100.22 108.80 

รวมตนทุนขายในสวนที่ไมใชทองแดง 329.58 360.14 393.86 420.15 440.84 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

           2.2 คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 

คาใชจายในการบริหารเปนคาใชจายของสำนักงานสวนกลางและฝายงานสนับสนุน (Back Office) ไดแก คาใชจายดาน

บุคลากร คาใชจายดานประกัน คาใชจายดานสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค คาใชจายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ คาที่ปรึกษา และคาใชจายอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานสำหรับการประมาณการ

คาใชจายในการบริหาร ดังน้ี 

สำหรับคาใชจายดานบุคลากร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการเติบโตของจำนวนพนักงานสำหรับสำนักงาน

สวนกลางและฝายงานสนับสนุนอางอิงตามนโยบายและแผนการขยายจำนวนพนักงานของบริษัทเปาหมาย โดยมีการ

เติบโตรอยละ 22.26 ในป 2565 ซึ่งถือเปนอัตราการเติบโตที่มีนัยสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทเปาหมายใน

อนาคต ในสวนของคาใชจายตอพนักงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีการเติบโตเทากับรอยละ 5.30 

ซึ่งเปนอัตราการเติบโตสูงสุดตามแผนการดำเนินงานบริษัทเปาหมาย  

สำหรับคาใชจายดานประกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาใชจายดานประกันตามสัดสวนเฉลี่ยคาใชจาย

ดานประกันตอรายไดจากการขายทั้งหมดระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 0.07 ของรายไดจากการขายทั้งหมด

ของบริษัทเปาหมาย เน่ืองจากเมื่อบริษัทเปาหมายมีการผลิตและขายสินคาท่ีมากข้ึน จะสงผลใหคาใชจายดานประกันใน

สวนของสินคาเพ่ิมมากข้ึนตามมูลคารายไดในแตละป เชนเดียวกันกับคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาใชจาย

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาใชจายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคาใชจายดานสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตามสัดสวนเฉลี่ยของคาใชจายดังกลาวตอรายได

จากการขายท้ังหมดระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 0.36 และรอยละ 0.06 ของรายไดจากการขายท้ังหมดของ

บริษัทเปาหมาย เนื่องจากเมื่อยอดขายและสินคาของบริษัทเปาหมายเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหมีกิจกรรมในการดำเนิน

กิจการและบริหารกิจการเพ่ิมมากข้ึน และสงผลใหคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาใชจายดานสิ่งอำนวยความ

สะดวกและสาธารณูปโภคเพ่ิมมากข้ึน 

สำหรับคาที่ปรึกษา และคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย คาใชจายดานการเดินทาง คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจาย

ภายในท่ีมีการใชรวมกันกับทาง LEONI คาใชจายสำหรับคาบริการอ่ืน ๆ กับบุคคลภายนอก และคาเสื่อมราคาและคาตัด
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จำหนาย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายดังกลาวจากคาเฉลี่ยคาใชจายดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจริงระหวาง

ป 2562 – 2564 และไดประมาณการคาใชจายในการบริหารในป 2565 – 2569 โดยใหมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป

เทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากเปาหมายอัตราเงินเฟอซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป เนื่องจากคาใชจายดังกลาว

เพียงพอตอประมาณการการเติบโตของยอดขายในอนาคต อีกทั้ง เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาคาที่ปรึกษา 

และคาใชจายอ่ืน ๆ ยอนหลัง 3 ป ในปท่ี 2562 – 2564 พบวาคาใชจายดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงกัน แมวาคาท่ีปรึกษาใน

ป 2564 จะเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งเปนผลมาจากธุรกรรมในครั้งน้ี  

ตารางคาใชจายในการบริหารของบริษัทเปาหมายในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

    จำนวนพนักงานเฉล่ีย (คน) 291 287 308 376 401 407 414 419 

    คาใชจายตอคน (พันยูโร) 47.41 43.88 50.19 52.85 55.65 58.60 61.71 64.98 

      อัตราการเติบโต (รอยละ) 9.90 -7.45 14.39 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 

คาใชจายดานบุคลากร 13.82 12.58 15.44 19.87 22.32 23.85 25.55 27.23 

คาใชจายดานประกัน 0.64 0.76 0.75 0.98 1.04 1.13 1.19 1.24 

 สัดสวนของคาใชจายดานประกันตอรายไดจาก

การขายทั้งหมด (รอยละ)  
0.06 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.53 4.28 2.86 5.41 5.78 6.29 6.62 6.90 

 สัดสวนของคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอรายไดจากการขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.41 0.46 0.22 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

คาใชจายดานสิ่งอำนวยความสะดวก 0.75 0.77 0.55 0.96 1.02 1.11 1.17 1.22 

 สัดสวนของคาใชจายดานส่ิงอำนวยความ

สะดวกตอรายไดจากการขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.07 0.08 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

คาที่ปรึกษา  1.01 0.72 1.38 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 

 อัตราการเติบโต (รอยละ) 32.87 -28.87 91.18 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

คาใชจายอ่ืน ๆ 23.03 19.30 23.11 22.25 22.70 23.15 23.61 24.08 

 อัตราการเติบโต (รอยละ) -6.16 -16.20 19.77 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

รวมคาใชจายในการบรหิาร 43.78 38.40 44.09 50.52 53.93 56.64 59.26 61.82 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

           2.3 ตนทุนในการจัดจำหนาย (Distribution Expenses) 

ตนทุนในการจัดจำหนาย เปนคาใชจายในดานการจัดสงสินคาใหกับลูกคา ซึ่งประกอบดวย คาใชจายดานบุคลากร คา

คอมมิชช่ัน คาใชจายดานการขนสงและศุลกากร คาใชจายดานวัสดุบรรจุภัณฑ คาเชาเครื่องจักร คาใชจายสำหรับสินคา

อุปโภคบริโภค คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาใชจายอ่ืน ๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐาน

สำหรับการประมาณการตนทุนในการจัดจำหนาย ดังน้ี 

สำหรับคาใชจายดานบุคลากร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการเติบโตของจำนวนพนักงานสำหรับการจัด

จำหนายสินคาโดยอางอิงตามนโยบายและแผนการขยายจำนวนพนักงานของบริษัทเปาหมาย โดยมีการเติบโตรอยละ 

13.60 ในป 2565 เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทเปาหมายในอนาคต ในสวนของคาใชจายตอคน ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระกำหนดสมมติฐานใหมีการเติบโตเทากับรอยละ 5.30 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตสูงสุดตามแผนการดำเนินงานบริษัท

เปาหมาย  
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สำหรับคาคอมมิชชั่น คาใชจายดานการขนสงและศุลกากร คาใชจายดานวัสดุบรรจุภัณฑ คาเชาเครื่องจักร คาใชจาย

สำหรับสินคาอุปโภคบริโภค คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาใชจายอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบดวย คาประกัน คาซอม

บำรุง คาเดินทาง คาใชจายภายในท่ีมีการใชรวมกันกับทาง LEONI และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประมาณการคาใชจายดังกลาวตามสัดสวนเฉลี่ยคาใชจายดังกลาวตอรายไดจากการขายท้ังหมดระหวางป 2562 – 2564 

เนื่องจากมีสมมติฐานวาคาใชจายดังกลาวมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงสัมพันธกับรายไดจากการขายและจำเปนตอการจัดสง

สินคาใหกับลูกคา 

ตารางตนทุนในการจัดจำหนายในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

    จำนวนพนักงานเฉล่ีย (คน) 613 580 563 640 661 671 685 695 

    คาใชจายตอคน (พันยูโร) 35.94 34.19 38.83 40.89 43.05 45.33 47.74 50.27 

         อัตราการเติบโต (รอยละ) 10.54 -4.88 13.57 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 

คาใชจายดานบุคลากร 22.04 19.83 21.87 26.17 28.46 30.42 32.70 34.94 

คาคอมมิชชั่น 0.76 0.58 1.04 1.05  1.12  1.22  1.28  1.33  

 สัดสวนของคาคอมมิชชั่นตอรายไดจากการขาย

ทั้งหมด (รอยละ) 
0.07 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

คาใชจายดานการขนสงและศุลกากร  14.35 11.44 13.30 17.61  18.80  20.47  21.54  22.45  

 สัดสวนของคาใชจายดานการขนสงและ

ศุลกากรตอรายไดจากการขายทั้งหมด (รอยละ) 
1.31 1.23 1.01 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 

คาใชจายดานวัสดุบรรจภุัณฑ  4.12 3.94 5.88 6.18  6.60  7.19  7.57  7.89  

 สัดสวนของคาใชจายดานวัสดุบรรจุภัณฑตอ

รายไดจากการขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.38 0.42 0.45 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

คาเชาเครื่องจักร 1.75 1.49 1.88 2.30  2.45  2.67  2.81  2.93  

 สัดสวนของคาเชาเคร่ืองจักรตอรายไดจากการ

ขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.16 0.16 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

คาใชจายสำหรบัสินคาอุปโภคบริโภค  0.92 1.11 1.88 1.72  1.83  2.00  2.10  2.19  

 สัดสวนของคาใชจายสำหรับสินคาอุปโภค

บริโภคตอรายไดจากการขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.08 0.12 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  0.87 0.71 1.48 1.33  1.42  1.55  1.63  1.70  

 สัดสวนของคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอรายไดจากการขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.08 0.08 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

คาใชจายอ่ืน ๆ 2.47 3.59 1.32 3.53  3.77  4.10  4.31  4.50  

 สัดสวนของคาใชจายอื่น ๆ ตอรายไดจากการ

ขายทั้งหมด (รอยละ) 
0.22 0.38 0.10 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

รวมตนทุนในการจัดจำหนาย 47.29 42.69 48.65 59.87  64.46  69.62  73.94  77.92  

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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           2.4 คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Costs)  

คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเปนคาใชจายในการพัฒนาสินคาของบริษัทเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย คาใชจายดาน

บุคลากร และคาใชจายอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานสำหรับการประมาณคาใชจายในการวิจยั

และพัฒนา ดังน้ี 

สำหรับคาใชจายดานบุคลากร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการเติบโตของจำนวนพนักงานสำหรับการวิจัย

และพัฒนาสินคาโดยอางอิงตามนโยบายและแผนการขยายจำนวนพนักงานของบริษัทเปาหมาย โดยมีการเตบิโตรอยละ 

62.50 ในป 2565 เพื่อสะทอนการเติบโตของบริษัทเปาหมาย จากการพัฒนาสินคาใหทันสมัยเพื่อรองรับความตองการ

ของลูกคาในกลุมยานยนตในอนาคต และสรางความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบกับคูแขง ในสวนของคาใชจายตอ

คน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีการเติบโตเทากับรอยละ 5.30 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตสูงสุดตาม

แผนการดำเนินงานบริษัทเปาหมาย  

สำหรับคาใชจายอื่น ๆ อันประกอบดวย คาบริการจากบุคคลภายนอก คาเครื่องมือ คาซอมบำรุง และคาพลังงาน ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาใชจายอื่น ๆ ตามสัดสวนเฉลี่ยคาใชจายอื่น ๆ ตอรายไดจากการขายทั้งหมด

ระหวางป 2563 – 2564 เนื่องจากคาใชจายอื่น ๆ มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสัมพันธการรายไดจากการขาย โดยเปน

คาใชจายท่ีมีสวนสำคัญในการเพ่ิมยอดขายใหกับบริษัทเปาหมายในอนาคต ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดใชขอมลู

ป 2562 เปนสมมติฐานในการประมาณการ เนื่องจากสัดสวนเฉลีย่คาใชจายอื่น ๆ ตอรายไดจากการขายทั้งหมดมีมูลคา

เปนลบ ซึ่งไมสามารถนำมาใชในการประมาณการได   

ตารางคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

    จำนวนพนักงานเฉล่ีย (คน) 20 19 16 26 27 28 29 30 

    คาใชจายตอคน (พันยูโร) 75.65 64.02 90.53 95.33 100.38 105.70 111.31 117.21 

         อัตราการเติบโต (รอยละ) 8.00 -15.37 41.41 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 

คาใชจายดานบุคลากร 1.49 1.19 1.45 2.48 2.71 2.96 3.23 3.52 

คาใชจายอ่ืน ๆ (0.67)1/ 1.86 2.45 2.88  3.07  3.35  3.52  3.67  

    สัดสวนของคาใชจายอื่น ๆ ตอรายไดจากการ     

    ขายทั้งหมด (รอยละ) 
-0.06 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

รวมคาใชจายในการวิจยัและพัฒนา 0.82 3.06 3.90 5.36  5.78  6.31  6.75  7.19  

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: คาใชจายอ่ืน ๆ ของคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในป 2562 ติดลบ เนื่องจากบริษัทเปาหมายมีการกลับรายการคาใชจายจากการวิจัยและพัฒนาเปนเงินลงทุนในอนาคต  

             (CAPEX) มากกวาคาใชจายจากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดข้ึนและมีการบันทึกในป 2562  
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สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

จากการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปตนทุนและ

คาใชจายในการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ป 2561 – 2564 และประมาณการระหวางป 2565 – 2569 ไดดังตอไปน้ี 

ตารางตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ป 2561A – 2564A 

หนวย: ลานยูโร 2561A 2562A 2563A 2564A1/ 

ตนทุนการขาย  1,057.97 963.02 832.40 1,137.55 

คาใชจายในการบริหาร  42.62  43.78  38.40  44.09  

ตนทุนในการจัดจำหนาย  47.60  47.29  42.69  48.65  

คาใชจายในการวิจยัและพัฒนา 2.37  0.82  3.06  3.90  

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 1,150.56  1,054.92  916.55  1,234.18  

            ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย  

            หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับขอมูลแยกตามหนวยธุรกิจในป 2564  

ตารางตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย: ลานยูโร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ตนทุนการขาย  1,342.64  1,430.87  1,557.78  1,637.49  1,706.40  

คาใชจายในการบริหาร  50.52  53.93  56.64  59.26  61.82  

ตนทุนในการจัดจำหนาย  59.87  64.46  69.62  73.94  77.92  

คาใชจายในการวิจยัและพัฒนา 5.36  5.78  6.31  6.75  7.19  

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 1,458.39  1,555.04  1,690.34  1,777.44  1,853.33  

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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3. สมมติฐานอ่ืน 

3.1. รายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ  

รายไดและคาใชจายอื่น ๆ ไดแก รายไดและคาใชจายจากอัตราแลกเปลี่ยน คาธรรมเนียมแฟคตอริ่ง (Factoring 

Fees) การดอยคาของสินทรัพย รายไดอื่น ๆ และรายไดจากการใหบริการบริษัทในกลุม ซึ่งรายไดจากการใหบริการ

บริษัทในกลุมเกิดจากการท่ีบริษัทเปาหมายมีการใหบริการดานบุคลากร หองปฏิบัติการ เทคโนโลยี และบริการอ่ืน ๆ 

กับบริษัทในกลุม LEONI ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ ดังกลาวบนมุมมองการ

ดำเนินงานตามปกติของบริษัทเปาหมาย ซึ่งจะยังคงมีรายไดจากการดำเนินงานไปอยางตอเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการรายไดและคาใชจายอื่น ๆ ในป 2565 – 2569 โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 

ในปท่ี 2562 – 2564 เทากับ 4.32 ลานยูโร และใหคงท่ีจนจบปประมาณการ   

ตารางรายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ ในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดและคาใชจายอื่น ๆ 6.12 1.43 5.43 4.32  4.32  4.32  4.32  4.32  

                ที่มา: งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย และการประมาณการของที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3.2. ภาษีเงินได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทเปาหมาย  โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลเฉลี่ยของทุกบริษัทในแตละประเทศ ซึ่งอยูท่ีประมาณรอยละ 20.00 อางอิงจากขอมูลของบริษัทเปาหมาย  

3.3. เงินทุนหมุนเวียน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยอางอิงจากระยะเวลาการเก็บหน้ี 

ระยะเวลาการเก็บสินคา และระยะเวลาการชำระหน้ี ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผานสูตรการคำนวณ ดังน้ี 

ระยะเวลาการเก็บหน้ี   =    
365 x ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอ่ืนเฉลีย่ระหวางตนปและปลายป

รายไดจากการขายท้ังหมด
 

ระยะเวลาการเก็บสนิคา =    
365 x สนิคาคงเหลือเฉลีย่ระหวางตนปและปลายป

ตนทุนจากการขายท้ังหมด
 

ระยะเวลาการชำระหน้ี  =   
365 x เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนเฉลีย่ระหวางตนปและปลายป

ตนทุนจากการขายท้ังหมด
 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการระยะเวลาการเก็บหน้ี ระยะเวลาการเก็บสินคา และระยะเวลาการ

ชำระหน้ีของบริษัทเปาหมาย จากคาเฉลี่ยระหวางป 2565 – 2569 เทากับ 60.74 วัน 52.55 วัน และ 88.46 วัน 

ตามลำดับ และนำมาคำนวณกลับเปนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

อันมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตารางแสดงวงจรเงินสด ในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : วัน 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ 65.51 68.50 48.20 60.74 60.74 60.74 60.74 60.74 

ระยะเวลาการเก็บสินคา 51.95 56.69 49.01 52.55 52.55 52.55 52.55 52.55 

ระยะเวลาการชำระหนี้ 92.34 98.15 74.90 88.46 88.46 88.46 88.46 88.46 

ที่มา : งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ 

ตารางแสดงเงินทุนหมุนเวียน ในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 182.61  167.78  178.51  247.89  264.76  288.27  303.32  316.15  

สินคาคงเหลือ 130.90  127.67  177.80  193.30  206.00  224.27  235.75  245.67  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 215.70 231.97 234.91 325.41 346.80 377.56 396.88 413.58 

ที่มา : งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ 

3.4. เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของบริษัทเปาหมายในป 2565 – 2569 เปน 2 ประเภท อัน

ประกอบดวย 1) คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพื่อรองรับกับประมาณ

การรายได โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายโรงงานและการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อรองรับการผลิตสินคารุน

ใหมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน และรองรับกับความตองการของลูกคามากข้ึน และ 2) คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพย

เกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดประมาณการเงินลงทุนในอนาคตท้ังสองประเภทอางอิงจากแผนการลงทุนของบริษัทเปาหมาย ซึ่ง

มีแผนการลงทุนในอนาคตมากขึ้นในป 2565 เมื่อเทียบกับมูลคาเงินลงทุนอดีตในป 2562 – 2564 เพื่อสะทอนการ

เติบโตของยอดขายผานการขยายโรงงาน และจัดหาเครื่องจักรในการผลิตสินคาเพิ่มเติม อีกทั้งในป 2563 – 2564  

เกิดเหตุการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก จึงสงผลใหบริษัทเปาหมายมีการชะลอเงินลงทุนใน

อนาคต ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาสมเหตุสมผล โดยสามารถสรุปไดดังน้ี  

ตารางสรุปเงินลงทุนในอนาคตในป 2562A – 2564A และประมาณการป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อ

การเติบโต 
37.35 13.35 24.32 49.41 43.69 38.59 37.57 35.17 

คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพย

เกาใหอยูในสภาพใชงานได 
15.98 9.38 7.56 11.39 10.21 12.51 13.33 15.63 

รวมเงินลงทุนในอนาคตทั้งหมด 53.33 22.73 31.89 60.80 53.90 51.10 50.90 50.80 

ที่มา : แผนการลงทุนของบริษัทเปาหมาย  

 

 

 

 

 

 



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

4-30 | หนา 

 

3.5. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในบริษัทเปาหมายเปนอัตราคงที่ตามวิธี

เสนตรงตามท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทเปาหมาย โดย

คำนวณจากมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิหารดวยคาเสื่อมราคาและตัดจำหนายของปนั้น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระใชคาเฉลี ่ยของอายุการใชงานของสินทรัพยสุทธิทั้งหมดในชวง 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 

เทากับ 13.08 ป ซึ่งรายละเอียดการคำนวณคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายของสินทรัพยสามารถสรุปไดดังน้ี 

ตารางคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย ในป 2562A – 2564A  

หนวย : ลานยูโร 2562A 2563A 2564A 

มูลคาสินทรัพยถาวรสิทธิ  347.61 324.46 339.06 

คาเส่ือมราคาทั้งหมด 23.12 26.55 28.29 

อายุการใชงานเฉลี่ย (ป) 15.03 12.22 11.99 

ที่มา : งบการเงินรวมเสมือน (Carve-out Financial Statement) โดยผูบริหารของบริษัทเปาหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเปาหมาย    
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3.6. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที ่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุนของบริษัทเปาหมาย (Weighted Average Cost of 

Capital – WACC) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการ

กูยืม (Cost of Debt – “Kd”) ปรับดวยผลประโยชนทางภาษีจากการจายดอกเบ้ีย ถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของสวน

ผูถือหุน (“We”) และหน้ี (“Wd”) โดยมีสูตรการคำนวณดังตอไปน้ี  

การคำนวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1 – t) x Wd 

โดยท่ี 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 7.65 

Kd  = อัตราดอกเบ้ียเงินกูของบริษัทเปาหมาย โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบ้ียจริงตอหน้ีสินท่ีมี 

ดอกเบ้ียของ LEONI ป 2564 เทากับรอยละ 4.32 เน่ืองจากงบการเงินรวมเสมือน (Carve-out 

Financial Statement) ไมไดมีการแสดงขอมูลคาใชจายดอกเบ้ียเงินกูยืม ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงมีความเห็นวาการใชอัตราดอกเบ้ียของ LEONI มีความสมเหตุสมผล  

T  = ภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00 

We  = สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 77.14 อางอิงจากงบการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

Wd  = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเทากับรอยละ 22.86 อางอิงจากงบการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

Risk Free Rate (Rf)  อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของประเทศเยอรมันอายุ 10 ป ณ วันท่ี 

11 สิงหาคม 2565 มีคาเทากับรอยละ 0.98 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตร

รัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ป เน่ืองจากสะทอนถึงวงจรธุรกิจ (Business Cycle)  

Market Return (Rm) อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ของประเทศเยอรมัน 

(Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX) ย อนหลัง 10 ป (ต ั ้งแต ส ิงหาคม 

2555 – สิงหาคม 2565) มีคาเทากับรอยละ 7.03 และบวกเพิ่มเบี้ยประกันความเสี ่ยงใน

ประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพเศรษฐกิจและความผันผวนของ

ตลาดทุนโดยรวมของแตละประเทศที่ซึ่งบริษัทเปาหมายมีรายไดจากการขายสินคา โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศมาจาก NYU Stern โดยท่ี 

NYU Stern โรงเรียนสอนธุรกิจ (Business School) ภายใตมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New 
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York University)1 ซึ ่งเปนโรงเรียนชั ้นนำและมีช่ือเสียงของโลกดานการเงิน ซึ ่งคิดคน

วิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.17 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ของประเทศเยอรมันเปนรอยละ 8.20 การบวกเพิ่มความเสี่ยงใน

ประเทศ (country risk premium) เปนการปรับปรุงในระยะยาว เนื่องจากมีการคำนวณมา

จากปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั ้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลา

ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม 

(Conservative)  

Leveraged Bata (β) Leveraged Beta ของบริษัทที ่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับบริษัท

เปาหมาย หรือมีรายไดจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

เปนผู ผลิตและจำหนายสายไฟ สายเคเบิล และอุปกรณที ่เกี ่ยวของ และเปนบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศน้ัน ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 10 ป (ขอมูลจาก Bloomberg 

Terminal) เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) มีคาเทากับ 0.93 โดย

อ างอ ิงจาก Sumitomo Electric Industries Ltd. Prysmian S.p.A. Furukawa Electric 

Co., Ltd. และ Nexans SA โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินที่แตกตางและ

ราคาหุนของบริษัทเปาหมาย ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงิน

ของแตละบริษัท โดยปรับปรุงใหเปน unlevered Beta เนื ่องจากแตละบริษัท มีสัดสวน

หนี้สินสวนของผูถือหุ นที่แตกตางกัน (ซึ ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Levered Beta = Bu (1+(1-

t)(D/E)) หลังจากคำนวณ unlevered Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงให

เปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังน้ี Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3) + 

(1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ Adjusted Beta ซึ่งเทากับ 0.75 เทา 

มาปรับปรุงเปน Leveraged Beta เพื่อสะทอนโครงสรางทางการเงินของบริษัท ตามสูตร 

Leveraged Beta = 0.75x(1+(1-20%)(29.63%)) หร ือเท าก ับ 0.93 โดยรายละเอ ียด 

Adjusted Beta ท่ีนำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการคำนวณดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 10Y Beta (เทา) D/E (รอยละ) Tax (รอยละ) 
Unlevered Beta 

(เทา) 
Adjusted (เทา) 

Sumitomo Electric Industries Ltd. 1.12  0.43  33.49 0.87  0.92  

Prysmian S.p.A. 0.94  0.85  32.84 0.60  0.73  

Furukawa Electric Co., Ltd. 1.01  1.10  33.87 0.59  0.72  

Nexans SA 1.09  0.88  20.34 0.64  0.76  

  

 
1 หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ

คำนวณ 
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ดังน้ัน  

Ke  = 0.98 + [0.93 x (8.20 – 0.98)] = 7.65%  

ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม

โครงสรางเงินทุนของบริษัทเปาหมายเทากับรอยละ 6.70 อันมีรายละเอียดดังน้ี 

WACC  = (7.65% x 77.14%) + [4.32% x (1.00 – 20.00%) x 22.86%] 

=  6.70%  

4. มูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทเปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางการประมาณการทางการเงินของบริษัทเปาหมาย 

หนวย: ลานยูโร 2565F1/ 2566F 2567F 2568F 2569F 

EBIT x (1– Tax Rate) 21.35 32.21  37.03  39.67  40.64  

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 4.22   (8.18) (11.03) (7.20) (6.05) 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 24.70 37.06  40.96  44.85  48.74  

เงินลงทุน (45.60) (53.90) (51.10) (50.90) (50.80) 

กระแสเงนิสดอิสระสุทธิ 4.67   7.19  15.86  26.42  32.53  

อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.97  0.91  0.85  0.80  0.75  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 4.52 6.52 13.49 21.06 24.30 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการมูลคาสุดทาย (Terminal Value) เนื่องจากมีความเชื่อวาธุรกิจจะดำเนินงานอยาง

ตอเนื่องภายหลังระยะเวลาการประมาณการ ทั้งนี้ การประมาณการภายหลังระยะเวลา 5 ป อาจทำไดยาก เนื่องจากการ

ดำเนินธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตและแผนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตามแนวโนมของเทคโนโลยี 

ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดนำมูลคาปจจุบันสุดทายมาใชประกอบการหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดแตละป

เพื่อสะทอนมูลคาธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการตอไปอยางตอเนื่องหลังจากระยะเวลาการประมาณการ โดยมูลคาสุดทายคือ

มูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณดังตอไปน้ี 

ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value) = FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 706.66 ลานยูโร 

Normalized FCFF = มูลคากระแสเงินสดในป 2569 เทากับ 32.53 ลานยูโร 

G – อัตราการเติบโตระยะยาว  

(Terminal Growth Rate) 
= 

อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนือ่งไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให

เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากเปาหมายอัตราเงินเฟอซ่ึงกำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป 

ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565  

WACC = อัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 6.70 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปาหมาย มี 

   ลักษณะเกี่ยวของกับสินคาโภคภัณฑและใชเปนสวนประกอบในรถยนต ซึ่งมีแนวโนมที่ราคาจะเติบโตในระยะยาว  
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ตารางการคำนวณมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย 

หนวย: ลานยูโร วันที่ 31 มีนาคม 2565 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทหมาย ต้ังแตป 25651/ – 2569 69.90 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทเปาหมาย ณ ปสุดทาย 527.91 

มูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย (Enterprise Value) 597.81 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป 

มูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย คำนวณโดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในกรณีฐานเทากับ 597.81 ลานยูโร หรือเทากับประมาณ 21,961.92 ลานบาท คำนวณโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 

สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) เทากับรอยละ 7.42 จาก

ราคาเขาทำรายการที่ 560.00 ลานยูโร และกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากบริษัทเปาหมาย ซึ่งมีสูตรคำนวณ

ดังตอไปน้ี 

ตารางการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) 

หนวย: ลานยูโร 
วันเขาทำ

รายการ 
2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

มูลคาเขาทำรายการ (560.00) - - - - - 

กระแสเงินสดอิสระสุทธ ิ - 4.671/ 7.19 15.86 26.42 739.19 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (รอยละ) 7.42      

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : 1/ กระแสเงินสดอิสระสุทธินับจากวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป 
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5. การวิเคราะหความออนไหวของมูลคาของบริษัทเปาหมาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด (Discount 

Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 3.0 ในทั้งสองปจจัย

ดังกลาว เนื่องจากเปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคากิจการ โดยชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 

3.0 สะทอนถึงความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูกำหนด ซึ่งชวงเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเปนชวงความออนไหวท่ีมีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปลี่ยนแปลง 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) +/– 3.0% (WACC เทากบั 6.49% – 6.90%)  

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) +/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 1.94% – 2.06%)  

จากสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหวดังกลาว จะไดผลสรุปการวิเคราะหความออนไหวของมูลคากิจการของบริษัท

เปาหมาย โดยสรุปดังน้ี 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคากิจการของบริษัทเปาหมาย 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก 

-3.0% -1.5% กรณีฐาน +1.5% +3.0% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.0% 620.02 605.67 591.93 578.76 566.13 

-1.5% 623.25 608.74 594.85 581.54 568.78 

กรณีฐาน 626.53 611.86 597.81 584.36 571.46 

+1.5% 629.85 615.01 600.81 587.21 574.17 

+3.0% 633.22 618.20 603.84 590.09 576.92 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคากิจการของบริษัทเปาหมายอยู

ระหวาง 566.13 – 633.22 ลานยูโร หรือคิดเปนมูลคา 20,798.08 - 23,262.75 ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาเขาทำรายการท่ี 

560.00 ลานยูโร เทากับ 6.13 – 73.22 ลานยูโร หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 1.09 – 13.07 ของราคาเขาทำรายการ  

โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโนม

การเตบิโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของบริษัทเปาหมาย 

ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีน้ี

สะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทเปาหมาย  
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 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมายดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาว

มาแลว โดยสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของบริษัทเปาหมาย 

 มูลคากิจการ   

วิธีการประเมิน

มูลคา 
ลานยูโร ลานบาท1/ รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาตาม

บัญชี  
542.74 19,938.76 

วิธีมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที ่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมได
สะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลัง
วันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้งไมไดสะทอนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพย
เหลานั้นไปทำกำไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัทเปาหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลคา

ตามบัญช ี
542.74 19,938.76 

บริษัทเปาหมายไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) จึงใหผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของบริษัทเปาหมาย ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีเบื้องตน ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมไดมีการคำนวณดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี 

3.1 วิธีอัตราสวน 

P/BV 
674.73 – 724.69 

24,787.76 – 
26,623.15 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลา
ใดเวลาหนึ ่ง โดย เปรียบเทียบกับคาเฉลี ่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจด
ทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคา
กิจการดวยมูลคาทางบัญชีไมเหมาะสม ไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบาง
รายการและเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง รวมทั้ง
ไมไดสะทอนถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทำกำไรในอนาคตของ
ธุรกิจของกลุมบริษัทยอย ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไม
เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

3.2 วิธีอัตราสวน 

P/E 

1,082.46 – 

1,197.37 

39,766.66 – 
43,988.14 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดเฉลี่ยตอกำไรสุทธิ เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจาก
กำไรสุทธิตอหุน ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคา
ตลาดตอกำไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมได
คำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ทำ
ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทเปาหมาย ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

3.3 วิธีอัตราสวน 

EV/EBITDA 

1,193.20 – 

1,301.16 

43,834.95 – 
47,801.11 

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติ
บุคคล คาเส่ือม และคาตัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัทยอย 
โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง 
อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความ
แตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึง
กำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไม
สะทอนมูลคาที ่แทจริงของบริษัทเปาหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม
เลือกใชวิธีน้ี 

4. วิธีเปรียบเทยีบ

กับธุรกรรมที่

ใกลเคียง 

1,259.46 46,269.09 

วิธ ีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที ่ใกลเคียงกัน เปนวิธ ีการประเมินที ่สะทอน
ความสามารถในการสรางกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักดวยผลกระทบ
จากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตางกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลายปจจัย เชน ขนาด
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 มูลคากิจการ   

วิธีการประเมิน

มูลคา 
ลานยูโร ลานบาท1/ รายละเอียด 

ของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคา
มีความคลาดเคล่ือน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

5. วิธีมูลคา

ปจจุบันสุทธขิอง

กระแสเงนิสด 

(DCF) 

566.13 – 633.22 
20,798.08 - 
23,262.75 

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เปนวิธีที่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ 
และความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซ่ึงเปน
การประมาณการมาจากรายไดและรายจายของบริษัทเปาหมาย ตามหลักเกณฑที่
ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคา  
กิจการของบริษัทเปาหมาย 

หมายเหตุ: 1/ อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร
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5. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ของบริษัท สตารค คอรเปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมาย

ของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐเดลาแวร 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมเรียก “บริษัทเปาหมาย”) ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทเปาหมายและ

สิทธิเรียกรองทางการเงินสำหรับรายการคางรับชำระเงินระหวางบรษิัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเปาหมาย และ/หรือ บริษัท

ยอยของบริษัทเปาหมายบางแหง (Intercompany Financing Receivable) (“สิทธิเรียกรองทางการเงิน”) โดยบริษัทฯ บริษัท

ยอยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม โดยมีมูลคาการซื้อขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร 

(หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท 5

1) รวมถึงเห็นชอบใหเขาทำสัญญาซื้อขาย ขอตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการลงทุนดังกลาว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทเพื่อเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้ (ถามี) (“ธุรกรรมเปาหมาย”) 

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใหแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและธุรกรรมเปาหมายตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และอนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกลาวตอไป 

ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายตามที่ระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครั้งสุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่งพิจารณา

จากมูลคาของบริษัทเปาหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจากับ

ผูขายเกี่ยวกับการพิจารณารายการหนี้สิน เงินสด และคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณมูลคาที่บริษัทฯ 

จะตองชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งน้ี เพ่ือใหไดราคาท่ีดีท่ีสุดและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ซึ่งมูลคา

ดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กอนที่จะมีการเขาทำธุรกรรม

เปาหมายแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

โดย LEONI Kabel เปนบริษัทยอยของ LEONI AG (“LEONI") ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงแฟรงกเฟรต 

ประเทศเยอรมนีและ LEONIsche เปนบริษัทยอยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ ่งเปนบริษัทยอยของ LEONI 

เชนเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกวา “ผูขาย”) โดยผูขาย (ผานกลุมธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึงธุรกิจ

ประเภทโซลูช่ันสายเคเบิลสำหรับยานยนตในการจัดหาผลติภณัฑท่ีครอบคลมุสายเคเบิลท้ังแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใชงาน

ขอมูล และเซ็นเซอร รวมถึงโซลูชั่นการชารจแบบ e-mobility สำหรับการใชงานในยานยนต "ธุรกิจ Automotive Cable" ธุรกิจ 

Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทยอยบางแหงของ LEONI โดยในป 2564 ธุรกิจ Automotive Cable มีรายไดประมาณ 

1,300.00 ลานยูโร ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 25.50 ของรายไดรวมท้ังหมดของ LEONI ซึ่งมีรายไดรวมประมาณ 5,100.00 ลานยู

โร 

ณ ปจจุบัน ผูขายถืออยูระหวางการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหบริษัทเปาหมายโอนธุรกิจท่ีไมใชธุรกิจ Automotive Cable ออก

จากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรับโครงสรางธุรกิจดังกลาวจะแลวเสร็จกอนที่ธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จ

สมบูรณ โดยไมมีความเสี่ยงท่ีจะลาชาออกไป 

ทั้งนี้ สิทธิเรียกรองทางการเงินระหวางบริษัทในเครือซึ่งมีมูลคาประมาณ 72.30 ลานยูโร (หรือประมาณ 2,656.11 ลานบาท)  

ไดแก รายการคางรับชำระเงินระหวางผูขายกับกลุมบริษัทในเครือของบริษัทเปาหมายกอนวันท่ีธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณ ซึ่ง

ผูขายจะตองดำเนินการโอนสิทธิเรียกรองทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษัทเปาหมายดังกลาวใหแกบริษัทฯ หลังจากที่ไดมี

การทำธุรกรรมเปาหมายเสร็จสมบูรณแลว ("สัญญาซื้อขายฯ") 

 
1 อางอิงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเทากับ 36.7373 บาทตอยูโร 
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 ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งน้ี บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณาขอมูลในอดีตท้ังจากงบ

การเงินประจำปในอดีต 3 ปยอนหลังหรือตั้งแตเริ่มตนกิจการ ขอมูลการประมาณการที่ไดรับจากฝายบริหาร รวมไปถึง ขอมูล 

ขาวสารตาง ๆ ที่เปดเผยสูสาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการ ซึ่งการเขาทำรายการดังกลาว 

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา (Wire and Cable) ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากแรงผลักดันจากแนวโนมการเติบโตของตลาดยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) สายไฟฟาและ

สายเคเบิลไฟฟา จึงจัดไดวาเปนสวนประกอบสำคัญประเภทหน่ึงท่ีมีความจำเปนอยางมากในปจจุบันและอนาคต การไดมาซึ่งธุรกิจ

ของบริษัทเปาหมายจะเปนการเพ่ิมผลิตภัณฑระดับสูงและเพ่ิมความหลากหลายใหกับกลุมผลิตภัณฑภายใตบรษัิทฯ โดยจะเปนการ

ขยายกลุมผลิตภัณฑไปยังธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลสำหรับยานยนตและรถยนตพลังงานไฟฟา (Diversified Products 

Portfolio) ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ สามารถกาวข้ึนเปนผูผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา ช้ันนำในภูมิภาคและระดับโลก  

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นประโยชนในการแบงปนความรูดานการตลาด ความสัมพันธกบัลูกคา และความสามารถดาน R&D ของบริษัท

เปาหมาย ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมถึงการเจาะตลาด และการเขาถึงลูกคาในภูมิภาคยุโรปและ

ภูมิภาคอ่ืน ๆ นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยคณะผูบริหารของบริษัทเปาหมายเปนบุคลากรท่ีมีความชำนาญและมีประสบการณ

ยาวนานกวา 20 ป ในอุตสาหกรรมการผลิตสายเคเบิลยานยนต ทำใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนจากการถายทอดความรูและ 

Know-How เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสายเคเบิลสำหรับยานยนต และสามารถตอยอดความรูและประสบการณจากการดำเนินงานใน

ธุรกิจของบริษัทเปาหมาย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงผลประโยชนทางการเงินท่ีจะไดรับจากการลงทุนในบริษัทเปาหมาย ซึ่ง

จะมาชวยสนับสนุนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น เชน ผลประกอบการที่แข็งแกรงข้ึน 

และกำไรสุทธิตอหุนท่ีเพ่ิมข้ึน (EPS Accretive) เปนตน   

อีกทั้ง การไดมาซึ่งบริษัทเปาหมายจะเปนประโยชนตอหวงโซอุปทานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทเปาหมายใชวัตถุดิบ เทคโนโลยี

และกระบวนการผลิตท่ีใกลเคียงกันกับของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทเปาหมายจึงมีความสอดคลอง

กันอยางมากโดยไมมีธุรกิจทับซอนกันแตมี วัตถุดิบ เทคโนโลยีและความรูในดานการผลิตที่คลายคลึงกันสงผลใหบริษัทฯ และ

บริษัทฯ และบริษัทเปาหมายจะไดประโยชนจากผลของการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ซึ่ง สงผลใหตนทุนในการ

ดำเนินงานลดลง (Cost Synergy) จากการท่ีบริษัทฯ จะมีอำนาจในการตอรองราคากับผูจัดจำหนายวัตถุดิบเพ่ือใหไดมาซึ่งเง่ือนไข

และราคาซื้อขายวัตถุดิบท่ีสมเหตุสมผล  

อยางไรก็ดี บริษัทเปาหมายไดรับอานิสงสจากช่ือเสียงในการดำเนินธุรกิจของ LEONI ซึ่งเปนบริษัทใหญเดิมท่ีเปนหน่ึงในผูผลิตสาย

เคเบิลแบบครบวงจรชั้นนำของโลก การแยกออกมาของบริษัทเปาหมายจาก LEONI อาจสงผลใหบริษัทเปาหมายสูญเสียการรับรู

ของแบรนด (Brand Awareness) และอาจสงผลกระทบใหสูญเสียลูกคาเดิมที่มีความเชื่อมั่นในแบรนดของ LEONI อยางไรก็ดี 

บริษัทเปาหมายยังมีฐานลูกคาเดิมท่ีแข็งแกรง เน่ืองจากลูกคาเดิมเปนลูกคาของบริษัทเปาหมายมาอยางยาวนาน และมีสัญญาระยะ

ยาวอยู อีกทั้ง การแยกออกมาของบริษัทเปาหมายจาก LEONI ไมไดเปนปจจัยที่กระทบตอการตัดสินใจในการเลือกผูผลิตสาย

เคเบิลของลูกคา เนื่องจากลูกคาจะเลือกผูผลิตสายเคเบิลจากคุณภาพของผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิตใหตรงเวลาตาม

สัญญา และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด ทำใหบริษัทเปาหมายไมไดสูญเสียความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ ดวยความ

เฉพาะเจาะจงของธุรกิจสายไฟและเคเบิลสำหรับยานยนต กลาวคือรถยนตแตละชนิดจะใชประเภทของสายไฟและสายเคเบิลท่ี

แตกตางกัน ทำใหการเปลี่ยนผูผลิตสายไฟและเคเบิลใหมไมใชกระบวนการท่ีงาย และสามารถกอใหเกิดอุปสรรคในการดำเนินการ

ของผูผลิตยานยนตได 

อีกทั้ง บริษัทเปาหมายไดมีการพึ่งพาระบบในการดำเนินงานจาก LEONI เชน คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไป

ดวยคาลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft Office ลิขสิทธ์ิโปรแกรม SAP และโครงสรางเครือขายพ้ืนฐานตาง ๆ เปนตน การแยกออกมา
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ของบริษัทเปาหมายจาก LEONI จึงทำใหบริษัทเปาหมายจำเปนตองเพิ่มกระบวนการในการวางระบบใหม ซึ่งบริษัทเปาหมายจึง

ตองรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเขาทำธุรกรรมอาจไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสงูขึ้นในปจจบัุน 

เนื่องจากแหลงเงินทุนในการเขาทำรายการมาจากเงินกูสถาบันการเงิน รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในสกุลยูโรและ

เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีความผันผวนสูงเนื่องจากความไมแนนอนจากปจจัยตาง ๆ เชน สงครามรัสเซีย–ยูเครน ความไมแนนอนของ

ธนาคารกลางของสหรัฐและนโยบายการเงินของสหรัฐ รวมท้ังนโยบายการตางประเทศของฝายบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกามี

ผลอยางมีนัยสำคัญตออัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเปาหมายของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะผัน

ผวนตลอดเวลาตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากผลตอบแทนดังกลาวจะตองแปลงจากสกุลเงินยูโรและสหรัฐมาเปน

บาท จึงมีความเสี่ยงท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากแปลงมาเปนสกุลเงินบาทจะมีความผันผวน 

อีกทั้ง การเขาทำธุรกรรมดังกลาวอาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนไมเปนไปตามคาดหวังเนื่องจากความเสี่ยง

ทางธุรกิจของบริษัทเปาหมาย เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปาหมายยังคงมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานใน

อนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนตไมเติบโตตามที่คาดหวังซึ่งเปนผลกระทบมาจากการเติบโตที่ไมแนนอนของ

ปจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) หลาย ๆ ปจจัยอยางอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือ ทั้งน้ี ฐานลูกคาของบริษัท

เปาหมายเปนผูผลิตยานยนตซึ่งสงผลใหบริษัทเปาหมายไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนตจึงมีผลตอ

การดำเนินงานโดยตรง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของราคาทองแดง ซึ่งเปนสวนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑของ

บริษัทเปาหมาย และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนตนทุนวัตถุดิบหลักท่ีใช

ในการขุดเหมอืงทองแดง   

โดยการเขาทำธุรกรรมครั้งนี้ จะมีมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท) 

โดยมูลคาการซื้อขายตามท่ีระบุขางตน เปนไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเปาหมายครัง้สุดทายของบริษัท (Final Offer) ซึ่งพิจารณาจาก

มูลคาของบริษัทเปาหมายทีค่ำนวณบนสมมติฐานกรณีไมมีหนี้สินและเงินสด โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจากับผูขาย

เกี่ยวกับการพิจารณารายการหนี้สิน เงินสด และคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณมูลคาที่บริษัทฯ จะตอง

ชำระใหกับผูขายในการเขาทำธุรกรรมเปาหมายในครั้งนี้ เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ซึ่งมูลคา

ดังกลาวจะอางอิงจากบัญชีและขอมูลทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กอนที่จะมีการเขาทำธุรกรรม

เปาหมายแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามูลคาท่ีบริษัทฯ ตองชำระใน

การเขาทำธุรกรรมดังกลาวจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสิทธิเรียกรองทางการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

ท้ังน้ี หากบริษัทฯ ผิดสัญญาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ได บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย (คิดเปนจำนวนประมาณไม

เกิน 16.80 ลานยูโร หรือประมาณไมเกิน 617.19 ลานบาท) รวมถึงคาเสียหายหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามสัญญา โดยหากมีการ

ผิดนัดชำระเงินในสวนนี้ อาจมีดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 9.00 ตอป อีกทั้ง ภายหลังการเขาทำธุรกรรม ผูซื้อและ/หรือบริษัท

เปาหมายจะมีการเขาทำสัญญาใหบริการชั่วคราว (Transitional Service Agreements) สำหรับการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) และบริการอื่น ๆ ทั่วไป (General Services) เพื่อใหผูซื้อสามารถดำเนินธุรกิจในบริษัท

เปาหมายไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี สัญญาใหบริการช่ัวคราว มีขอสัญญาซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมการคาปกติท่ัวไปของการทำรายการ

ในลักษณะนี้ เชน บทบัญญัติวาดวยขอกำหนดการชำระคาบริการ คำรับรองของคูสัญญา และการยกเลิกสัญญา เปนตน ซึ่งการมี

ภาระผูกพันดังกลาวทำใหการเปลี่ยนแทนโครงสรางการถือหุนของบริษัทเปาหมายไมกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เปาหมาย อีกทั้ง ยังเปนการใหความรวมมือกันระหวางสองฝายเพื่อสรางความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจและสรางความเชื่อมั่น

ใหกับผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ เชน ลูกคาของบริษัทเปาหมาย เปนตน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ และคูสัญญามีหนาที่ตามสัญญาซื้อขายฯ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขบังคับกอนที่คูสัญญาตองดำเนินการใหสำเร็จ

เรียบรอยกอนท่ีธุรกรรมเปาหมายจะเสร็จสมบูรณ (Closing Conditions) ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบริษัท

ฯ ไดรับอนุญาตภายใตฎหมายท่ีเก่ียวของของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา โปแลนด ตุรกี บัลแกเรีย สโล

วาเกีย และเซอรเบีย ซึ่งประเทศท่ีบริษัทเปาหมายดำเนินธุรกิจ และเวียดนาม ซึ่งบริษัทยอยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู ท้ังน้ี 

ในสวนของการโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเปาหมาย (Carve Out) นั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นวาบริษัทเปาหมายไดดำเนินการโดยใชที่ปรึกษาทางการเงินและผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถและบริษัทฯ ไดมีการ

ติดตามขั้นตอนการโอนธุรกิจที่ไมใชธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณตามสัญญาซื้อขายฯ รวมถึง

เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับการไดรับความยินยอมจากผูใหกูท่ีเก่ียวของของบริษัทเปาหมาย ซึ่งอยูในข้ันตอนการเจรจา ท้ังน้ี ในสวน

ของการปลดภาระการเปนผูค้ำประกันและการลาออกของผูกู (Guarantor Release and Borrow Resignation Agreement) 

นั้นเปนเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลเนื่องจากภายหลังการเขาทำธุรกรรม บริษัทเปาหมายไมควรมีหนาที่หรือความเสี่ยงที่จะตอง

รับภาระในการเปนผูกูหรอืผูค้ำประกันใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของเดิม อยางไรก็ด ีเง่ือนไขดังกลาวอยูในระหวางการเจรจากับบุคคล

ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามความคืบหนาในการเจรจาอยางใกลชิด เพื่อใหแนใจวาการปลดภาระค้ำประกันเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกัน 

ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการโดยชำระเปนเงินสด แหลงเงินทุนของบริษัทฯ มาจากเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินเปนหลักจำนวนรวมไมเกิน 500.00 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 17,297.85 ลานบาท อางอิงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตาง ๆ ที่จำเปนเพื่อการดำรงสัดสวนทางการเงินที่สำคัญ

ของบริษัท (เชน D/E ratio) รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดของสถาบัน

การเงิน สัญญาเงินกู ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทได โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาการกูยืมเงินจาก

สถาบันการเงินสำหรับการเขาทำธุรกรรมใสครั้งนี้ จะไมสงผลกระทบตอความสามารถในการดำรงสัดสวนทางการเงินที่สำคัญ

ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดมีการหารือกับสถาบันการเงินท้ังหมดในเรื่องการเขาทำรายการตลอดจนเง่ือนไข และขอกำหนดตาง ๆ 

เสมอมา โดยการเขาทำรายการในครั้งนี้ ยังไมมีการกำหนดขอกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการจายเงินปนผล

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยูในระหวางเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปในเงื่อนไขการกูยืมเงินตอไป โดยกลุม

บริษัทเปาหมายจะยังสามารถจายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนได แตบริษัทฯ อาจตองขอความยินยอมจากสถาบัน

การเงินเพื่อรับเงินปนผลดังกลาว หากสัญญาเงินกูมีขอกำหนดใหบริษัทเปาหมายตองจายเงินปนผลใหแกสถาบันการเงินเพ่ือ

ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาผูถือหุนควรพิจารณาขอจำกัดในการรับเงินปน

ผลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตภายหลังเขาทำธุรกรรม 

แหลงเงินทุนสวนที่เหลือในการเขาทำรายการอาจมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private 

Placement) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาด โดยการระดมทุนทั้งนี ้มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการชำระคาซื้อหุนใน LEONI Kabel และ LEONIsche การเพิ่มทุนดวยวิธีการดังกลาว

สามารถทำใหบริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถือหุนเดิมในการเพิ่มทุน

บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการเพ่ิมทุนดวยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ซึ่งใชระยะเวลา

ในการเตรียมการคอนขางนาน และตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยท่ีบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมระยะเวลาได

แนนอน อีกท้ัง การออกและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหแกบุคคลท่ีมีศักยภาพ

ทางดานเงินทุน และมีความพรอมในการชำระเงินเพิ่มทุน เปนแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ ไดรับเงินทุนตามจำนวนท่ีตองการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลด

ความเสี่ยงในการระดมทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนในปจจุบัน นอกจากน้ี การเพ่ิมทุนในครั้งน้ีจะชวย
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ใหบริษัทฯ สามารถลงทุนในบริษัทเปาหมายไดตามกำหนด อยางไรก็ดี ผูถือหุนตองพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution 

Effect) จากการเขาทำรายการ โดยเฉพาะผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) และ

ผลกระทบตอสวนแบงกำไร (Earnings per share dilution: EPS) หลังเสนอขายหุน ซึ่งเทากับรอยละ 11.19 เนื่องจากการ

เขาทำรายการเปนการออกหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคากิจการของ LEONI Kabel และ LEONIsche 

ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทเปาหมาย โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพ่ือหา

ชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมนิ

มูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการ

ประเมินมูลคาท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ท่ี

มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดย

พิจารณามูลคาของกิจการท้ังหมดของ LEONI Kabel และ LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายได

แลวท้ังหมดของบริษัทเปาหมาย พบวาอยูในชวง 566.13 – 633.22 ลานยูโร (หรือคิดเปนมูลคา 20,798.08 - 23,262.75 ลาน

บาท) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ LEONI Kabel และหุนสามัญของ LEONIsche ในสัดสวน

รอยละ 100.00 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทเปาหมาย คิดเปนมูลคาการซื้อขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 560.00 

ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท) ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ ไดมาใน

ราคาต่ำกวามูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ การเขาซื้อหุนสามัญของ LEONI Kabel และหุน

สามัญของ LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเปาหมายนั้นจะชำระ

คาตอบแทนใหแกผูขายเปนเงินสดจำนวนไมเกิน 560.00 ลานยูโร (หรือประมาณไมเกิน 20,572.89 ลานบาท ดังน้ัน ราคาเขา

ทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ LEONI Kabel และหุนสามัญของ LEONIsche ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของ

จำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท จึงเปนการทำรายการในราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

ท่ีไดมาดังกลาวสูงกวามูลคาการทำรายการ ซึ่งเปนประโยชนของบริษัทฯ 

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวของบริษัทฯ เปนรายการที่มีความ

เหมาะสมและผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ท้ังน้ี ในการพิจารณาการทำเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณา

ขอมูล ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน รวมถึง

ควรพิจารณาขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติ

หรือไมอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ  
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6. เอกสารแนบ 1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัท สตารค คอรเปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทยอยเปนผูประกอบกิจการราย

ใหญในการผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิล อีกทั้งยังมีประสบการณในธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลมามากกวา 

50 ป นอกจากธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิล STARK ยังมีบริษัทยอยที ่ประกอบกิจการใหบริการดาน

ทรัพยากรบุคคล 

เลขทะเบียน 0107546000466 

เว็บไซต http://www.starkcorporation.com 

ทุนจดทะเบียน 15,875,206,607 บาท 

ทุนชำระแลว 11,906,404,956 บาท 

กรรมการ ลำดับ ชื่อ ตำแหนง 

1 นาย ชนินทร เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ 

2 นาย ประกรณ เมฆจำเริญ ประธานเจาหนาที่บริหาร, กรรมการ 

3 นาย วนรัชต ต้ังคารวคุณ กรรมการ 

4 นาย ชินวัฒน อัศวโภคี กรรมการ 

5 นาย ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 

6 นาย นิรุทธ เจียกวธัญู กรรมการ 

7 นาย ทรงภพ พลจันทร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 นาย กุศล สังขนันท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

9 นาย นิติ จึงนิจนิรันดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
 

ที่มา: เว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ  
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2. ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ 

บริษัท สตารค คอรเปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) ถือเปนนองใหม ท่ีเพ่ิงกาวเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมป 2562 ดวยธุรกิจการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทยอยที่ STARK ที่ถือ

หุนอยูรอยละ 99.28 คือ บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จำกัด (“PDITL”) และถือเปนบริษัท

ยอยที่ขับเคลื่อนธุรกิจหลักให STARK โดย PDITL เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจำหนายสายไฟฟา 

และสายเคเบิล รายใหญอันดับตน ๆ ในประเทศไทย ดวยเทคโนโลยีการผลิต การหุมฉนวนแนวตั้ง รายแรกและราย

เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจากประสบการณอันแข็งแกรงยาวนานกวา 50 ป ของ PDITL รวมกับบริษัทยอยท่ี 

STARK ไดเขาซื้อกิจการเมื่อป 2562 โดยการถือหุนรอยละ 99.99 คือ บริษัท อดสิรสงขลา จำกัด (“ADS") ซึ่งประกอบ

ธุรกิจ ใหบริการดานทรัพยากรบุคคล (Manpower Services) และในป 2563 STARK ไดเขาซื้อกิจการทั้งหมดของ 

Trinh Phat Cables Joint Stock Company ("Thipha Cables") และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic 

Joint Stock Company (“Devina”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสายไฟฟาและสายเคเบิลในสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม โดยสามารถสรางมูลคาและการเติบโตอยางแข็งแกรงในอนาคตไดเปนอยางดี และ บริษัทยังคงเดินหนา

เขาซื้อกิจการอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียน 15,875,206,607.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแลว 11,906,404,956.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

11,906,404,956 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท  

โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญดังน้ี 

ป เหตุการณสำคัญ 

2562 

เดินหนาธุรกิจดวยการเขาซื ้อกิจการของ บริษัท อิดสรสงขลา จำกัด ซึ ่งประกอบธุรกิจใหบริการดานทรัพยากรบุคคล 

(Manpower Services) และบริการดาน วิศวกรรม (Engineering Services) ซึ่งการเขาซื้อกิจการของ บริษัท อิดสรสงขลา 

จำกัด ชวยเสริมทัพให STARK แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 

2563 

- เดือนมีนาคม บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเขาลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการเขาซื้อหุนทั้งหมดของ Thinh 

Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous And Plastic Joint Stock Company  

- เดือนเมษายน บริษัทฯ เดินหนาธุรกิจดวยการเขาซื้อ กิจการของ บริษัท ไทย เคเบิล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบ

ธุรกิจผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลขนาดเล็ก ผานการซ้ือหุนทั้งหมดของบริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง จำกัด  

2564 

เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ เดินหนาธุรกิจดวยการเขาลงทุน โดยการถือหุนรอยละ 65 ของบริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด รวมกับ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซ่ึงประกอบธุรกิจพลังงานดิจิทัล โดยมุงเนนการลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน 

และระบบการดูแลจัดการตาง ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจซึ่งเกี่ยวของกับพลังงานสะอาด เพื่อการขยายธุรกิจ 

และเตรียมพรอมสำหรับความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต 

2565 

- เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน บริษัท สตารค ดิจิตอล จำกัด โดยจะเขาถือหุนทั้งหมดรอยละ 99.98 เพื่อ

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ มีมติเห็นชอบซื้อหุนใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของ

ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเปนบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐเดลาแวร ในสัดสวน

รอยละ 100.00 ของหุนสามัญทั้งหมดของทั้ง 2 บริษัท 
  



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                 บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 

6-3 | หนา 

 

4. รายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ  

ตารางผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ 

ลำดับ ผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 นาย วนรัชต ต้ังคารวคุณ 5,796,750,000 48.69 

2 Stark Investment Corporation Limited 2,500,000,000 21.00 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 341,293,456 2.87 

4 กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 284,325,800 2.39 

5 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ 236,177,719 1.98 

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 200,545,000 1.68 

7 MR. Vonnarat Tangkaravakoon 175,000,000 1.47 

8 นาย นเรศ งามอภิชน 153,000,000 1.29 

9 กองทุนเปด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเล้ียงชีพ 101,597,200 0.85 

10 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 94,570,100 0.79 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

 

5. โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 

 
หมายเหต ุ: โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565  

นายวนรัชต ต้ังคารวคุณ Stark Investment Corporation Limited  

(ฮองกง) 

อื่น ๆ 

ธุรกิจสายไฟฟา และสายเคเบิล ธุรกิจพลังงานดิจิทัล ธุรกิจใหบริการทรัพยากรบุคคล 

บริษัท พีดีทีแอล 

เทรดด้ิง จํากัด 

บริษัท เฟอปส คอคจ 

อินเตอรเนชั่นแนล (ไทย

แลนด) จํากัด 

บริษัท ไทย คอป

เปอรร็อด จํากัด 

PD CABLE (SG) PTE. 

LTD. (สิงคโปร) 

บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น  

โฮลด้ิง 2 จํากัด 

บริษัท ไทย เคเบ้ิล 

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

Thinh Phat Cable 

Jsc (เวียดนาม) 

Dong Viet Non-

Ferrous Metal 

and Plastic JSC 

(เวียดนาม) 

บริษัท ไทย 

เอ็นคอม 

จํากัด 

บริษัท อดิสรสงขลา จํากัด 

บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส  จํากัด 

บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร

เนชัลแนล จํากัด 

บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จํากัด 

บริษัท อดิสรสงขลา  

โพรเฟสชันนอล จาํกัด 

48.69% 21.00% 30.31% 

49.00% 99.28% 
65.00% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

100.00% 20.00% 
5.00% 

99.99% 

99.99% 

50.99% 

99.97% 

99.97% 

99.97% 
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6. การดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ 

บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

โดยมีบริษัทยอยหลัก คือ บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนช่ันแนล (ไทยแลนด) จำกัด (“PDITL”) ซึ่งเปนผูประกอบกิจการรายใหญใน

การผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิล อีกท้ังยังมีประสบการณในธุรกิจสายไฟฟาและ สายเคเบิลยาวนานกวา 50 ป นอกจากน้ี STARK ยัง

มีบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิล ธุรกิจพลังงานดิจิทัล และธุรกิจท่ีประกอบกิจการใหบริการดานทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดวยธุรกิจดังน้ี 

1) ธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิล 

บริษัท ประเทศ โรงงาน 

บริษัทยอยหลัก 
บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ไทยแลนด) จำกัด (“PDITL") 
ประเทศไทย 

โรงงานบางพลี และ 

โรงงานระยอง 

บริษัทยอย 

บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด (“TCI”) 
ประเทศไทย โรงงานสมุทรสาคร 

Thinh Phat Cable Joint Stock 

Company (“Thipha Cables”) 
ประเทศเวียดนาม โรงงาน Thipha Cables 

Dong Viet Non-Ferrous Metal and 

Plastic Joint Stock Company 

(“Dovina”) 

ประเทศเวียดนาม โรงงาน Dovina 

บริษัทยอยหลักและบริษัทยอยดังกลาวเปนผูผลิตและจำหนายสายไฟฟาเคเบิลจำแนกได 4 ประเภท 

(1) สายแรงดันไฟฟาปานกลางถึงสูงพิเศษ 

(2) สายแรงดันแบบพิเศษ 

(3) สายแรงดันไฟฟาต่ำและสายไฟฟาสำหรับอาคาร 

(4) สายไฟเปลือย 

2) ธุรกิจพลังงานดิจิทัล 

บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจพลังงานดิจิทัล คือ บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด (“TENCOM”) เปน บริษัทท่ี

จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ป 2564 โดย บริษัทฯ และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“PEA 

ENCOM”) ดวยวัตถุประสงคในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจดังตอไปน้ี 

(1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการจายกระแสไฟฟา  

(2) การคนควาและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด รวมถึงแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงาน  

(3) การพัฒนาระบบในการจดัการพลังงานไฟฟา เพ่ือรองรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองไฟฟาในอนาคต  

(4) ตอยอดและพัฒนาสาธารณูปโภคสวนกลาง  

(5) การขยายธุรกิจพลังงานไฟฟา โครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน และระบบการจัดการสูตางประเทศ 
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TENCOM เปนการผนึกกำลังระหวาง บริษัทฯ และ PEA ENCOM โดยมุงเนนการลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน 

และระบบการดูแลจัดการตาง ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจซึ่งเกี่ยวของกับพลังงานสะอาด เพ่ือ

เตรียมพรอม สำหรับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต 

นอกจากนี้ TENCOM ตั้งเปาในการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง

เปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันและชวยใหเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เติบโตไดในระยะยาว และสงเสริมใหกลายเปนเขตเศรษฐกิจระดับโลก 

สำหรับกาวแรกของ TENCOM ทางบริษัทมีแผนลงทุนในการใหบริการดาน Data Center เพ่ือชวยลดภาระตนทุน 

การจัดการและเพิ่มระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหกับภาคธุรกิจและผูประกอบการรายยอยในการ

เติบโต ไปกับตลาดอีคอมเมิรชในประเทศไทย 

3) ธุรกิจใหบริการดานทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่ประกอบกิจการใหบริการดานทรัพยากรบุคคล คือ บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด (“ADS”) 

โดย บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการท้ังหมด เมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยดำเนินธุรกิจใหบริการดังตอไปน้ี 

(1) ใหบริการดานทรัพยากรบุคคล  

(2) ใหบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เชน บริการทำความสะอาดเรือ บริการกอสรางนอกชายฝง บริการติดตั้ง 

และบำรุงรักษา   

(3) บริการใหเชาคลังสินคา อุปกรณ และเครื่องจักร 

ADS ใหบริการดานทรัพยากรบุคคลมามากวา 30 ป โดยมุงเนนบุคลากรในอุตสาหกรรมปโตรเลียม (Oil and gas) 

โดยเฉพาะบุคลากรที ่ตองทำงานบนแทนผลิตปโตรเลียม ซึ ่งต องการบุคคลกรที ่มีความรู  ความสามารถ 

ประสบการณ และผานการฝกอบรมตามท่ีกำหนด โดย ADS ไดพัฒนาบุคลากรคุณภาพในหลากหลายลักษณะงาน 

เชน งานวิศวกรรม งานกอสรางงานสถาปตยกรรม ตลอดจนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาแรงงานอยางตอเน่ือง ปจจุบัน

การใหบริการแกผูประกอบการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจะมีพนักงานประจำเพียงบางสวนเพ่ือลดภาระการจัดหา

แรงงาน โดยผูประกอบการดังกลาวจะจัดจางผูประกอบการท่ีใหบริการดานทรัพยากรบุคคลในการจัดหาพนักงาน

และแรงงาน เนื่องจากการดำเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมตองเนนความตอเนื่องในการดำเนินการและ

ความปลอดภัยเปนหลัก ดังนั้น ผูใหบริการพนักงานและแรงงานดานตาง ๆ จึงจำเปนตองมีความพรอมที่สามารถ

จัดหาพนักงานไดทันทวงที นอกจากนี้ พนักงานและแรงงานที่จะทำงานบนแทนขุดเจาะจำเปนตองไดรับการ

ฝกอบรมพิเศษท้ังดานความรูและดาน สภาพจิตใจ ดังน้ัน ลักษณะของสัญญาประมาณ 2-3 ป เพ่ือใหท้ังลูกคาและ

ผูใหบริการสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน พนักงาน คาจาง และสวัสดิการใหสะทอนการดำเนินการ ณ ชวงเวลาตาง 

ๆ 
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7. โครงสรางรายได 

ผลิตภัณฑ/บริการ 

สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ดำเนินการ

โดย 

2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 

PDITL, 

TPC, 

DVN and 

TCI 

10,149.58 86.31 15,070.71 85.81 25,217.30 94.39 

สายแรงดันไฟฟาปานกลางถึงสูงพิเศษ 2,389.42 20.32 4,500.37 25.62 10,528.24 39.41 

สายแรงดันไฟฟาต่ำและสายแรงดันไฟฟา

สำหรับอาคารสายไฟเปลือย 
4,378.82 37.24 5,842.71 33.27 11,904.63 44.56 

สายไฟเปลือย 2,749.45 23.38 3,036.68 17.29 2,140.46 8.01 

สายแรงดันไฟฟาแบบพิเศษ 631.89 5.37 621.56 3.54 556.69 2.08 

อื่น ๆ  0.00 1,069.40 6.09 87.28 0.33 

รายไดจากการใหบริการ 

ADS 

and 

PDITL 

1,330.57 11.31 1,744.51 9.93 1,828.88 6.85 

ราย ได  จ ากการ ให บร ิ การ เก ี ่ ย วกับ

ทรัพยากรบุคคล 
1,238.55 10.53 1,530.69 8.72 1,705.96 6.39 

รายไดจากการใหบริการทำความสะอาด

เรือ บริการกอสรางและบำรุงรักษา ธุรกิจ

ปโตรเลียม 

83.45 0.71 129.15 0.74 105.75 0.40 

รายได จากการให บร ิการตรวจสอบ

คุณภาพระบบไฟฟาเคล่ือนที่ 
8.56 0.07 84.67 0.48 17.17 0.06 

รายไดจากการเชา 

ADS 

and 

TPC 

48.70 0.41 42.82 0.24 47.49 0.18 

รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยใหเชา 41.71 0.35 36.42 0.21 40.61 0.15 

รายไดคาเชาจากอุปกรณใหเชา 7.00 0.06 6.40 0.04 6.87 0.03 

ดอกเบี้ยรับ 68.67 0.58 19.04 0.11 22.19 0.08 

กำไรจากอ ัตราแลกเปล ี ่ยนเง ิ นตรา

ตางประเทศ - สุทธิ  
151.97 1.29 645.33 3.67 (414.56) (1.55) 

รายไดอ่ืน 10.19 0.09 40.611/ 0.23 13.80 0.05 

รวมรายได  11,759.68 100.00 17,563.01 100.00 26,715.08 100.00 

หมายเหตุ : 1/ รายไดอ่ืนที่เพ่ิมข้ึนมาในป 2563 เกิดจากทางบริษัทฯ ไดมีการเรียกเก็บคาบริหารจัดการกับบริษัทที่เก่ียวของกันในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 

8. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิล 

STARK ใหความสำคัญในการจำหนายสายไฟฟาและสายเคเบิลเปนหลัก (ซึ่งทำจากทองแดงและ อะลมูิเนียม) โดย

สามารถจำแนกประเภทของสายไฟฟาและสายเคเบิลเปน 4 ประเภทดังน้ี 

(1) สายแรงดันไฟฟาปานกลางถึงสูงพิเศษ  

สายแรงดันไฟฟาสูงพิเศษมีแรงดันสูงกวา 230 kW โดยทั่วไป สายไฟฟาเหลานี้ผลิตโดย ใชเทคโนโลยี VCV โดย 

PDITL สามารถทดสอบสายแรงดันไฟฟาสูงพิเศษทั้งหมดที่หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาแรงดันสูงของบริษัทและ

หนวยบริการตรวจสอบคุณภาพ สายแรงดันไฟฟาสูงแบบเคลื่อนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) ซึ่งสาย

แรงดันไฟฟาสูงพิเศษสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนสายสงไฟฟาแรงดันสูงแบบพาดเสา เหนือดิน ฝงดิน หรือใตทะเล 

โดยปกติ สายไฟฟาเหลาน้ีใชในโครงการโรงไฟฟา 
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สายแรงดันไฟฟาสูงมีแรงดันตั้งแต 100 kV ถึง 230 kW โดยท่ัวไป สายไฟฟาเหลาน้ี ผลติโดยใชเทคโนโลยี VCV 

สายแรงดันไฟฟาสูงสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนสายสง ไฟฟาแบบพาดเสาเหนือดิน ฝงดิน และใตทะเล โดยปกติ 

สายไฟฟาเหลาน้ีใชใน โครงการโรงไฟฟา โครงการพลังงานหมุนเวียน และโครงการปโตรเคม ี

สายแรงดันไฟฟาปานกลางมีแรงดนัตั้งแต 3 W ถึง 100 W สายแรงดันไฟฟาปานกลาง สวนใหญจะถูกนําไปใชเปน

โครงการท่ีเก่ียวของกับรถไฟ (เชน รถไฟลอยฟา) น้ำมันและ กาซ โรงไฟฟา โครงการปโตรเคมี และโครงการทาง

อุตสาหกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังใช ในระบบการจายไฟฟา 

โดยท่ัวไป บริษัทจำหนายสายแรงดันไฟฟาปานกลางถึงสูงพิเศษใหกับท้ังภาครัฐ (B2G) และกับผูประกอบกิจการ

ดวยกัน (B2B) 

(2) สายไฟฟาแบบพิเศษ  

ไมมีชวงแรงดันท่ีกำหนด แตจะมีคุณลักษณะพิเศษที่เปนไปตามความตองการของลูกคา ตัวอยางเชน สายไฟฟา

ดังกลาวอาจมีคุณสมบัติทนไฟ ทนแสงอุลตราไวโอเลต นําสัญญาณ หรือสามารถปองกันน้ำและเหมาะสมสำหรับ 

ใชงานใตน้ำ สายไฟฟาเหลานี้ใชในโครงการและอาคารตาง ๆ อาทิ รถไฟ (เชน รถไฟ ลอยฟา โรงงานน้ำมันและ

กาซ โรงงานปโตรเคมี โครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย โรงพยาบาล และทาอากาศยาน) 

โดยทั่วไป บริษัทจัดจำหนายสายไฟฟาแบบพิเศษใหกับทั้งภาครัฐ (B2G) กับ ผูประกอบกิจการดวยกัน (B2B) กับ

ผูบริโภค (B2C) และเพ่ือการสงออก 

(3) สายแรงดันไฟฟาต่ำและสายไฟฟาอ่ืน ๆ สำหรับอาคาร 

มีแรงดัน 3 W หรือต่ำ กวาสายไฟฟาเหลาน้ีมีท้ังแบบหุมเปลือยตะก่ัวและไมหุมเปลือยตะก่ัว ข้ึนอยูกับ ขอกำหนด

ของลูกคา แตจะผลิตโดยใชเทคโนโลยี skin insulation โดยสายไฟฟา เหลาน้ีมักใชในโครงการรถไฟ กาซและ

น้ำมัน โรงไฟฟา หรืออุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยังใชท่ัวไปในระบบการจายไฟฟา และสายไฟฟาเหลาน้ียังใชภายใน

อาคารท่ัวไป โดยท่ัวไป บริษัทจดัจำหนายสายแรงดันไฟฟาตําใหกับท้ังภาครัฐ (B2G) กับผูประกอบ กิจการดวยกัน 

(B2B) กับผูบริโภค (B2C) และเพ่ือการสงออก 

(4) สายไฟเปลือย  

มีแรงดันสูงถึง 500 W สายไฟเหลาน้ีทนตออุณหภมูิท่ีสูงและ มีการหยอนหรือโคงตัวนอย สายไฟเปลอืยสวนใหญ

ใชสำหรับโครงขายไฟฟา ระบบ สายดิน และระบบปองกันฟาผา เปนตน และไมตองหุมฉนวน โดยท่ัวไป บริษัทจัด

จำหนายสายไฟเปลือยใหกับท้ังภาครัฐ (B2G) กับผูประกอบ กิจการดวยกัน (B2B) 

ธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลของ STARK ในประเทศไทย 

STARK ดำเนินธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลในประเทศไทย โดยผาน PDITL มุ งเนนการใชนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับโลก เปนที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและท่ัว

โลกกวา 40 ประเทศ โดยผลิตสายไฟฟาทุกประเภท ตั้งแตสายไฟฟาแบบพิเศษ สายแรงดันไฟฟาปานกลางถึงสูงพิเศษ 

สายแรงดันไฟฟาต่ำและสายไฟฟาอ่ืน ๆ สำหรับอาคาร และสายไฟเปลือย ท่ีโรงงานบางพลี โรงงานระยอง และโรงงาน 

สมุทรสาคร บริษัทจำหนายผลิตภัณฑใหกับท้ังภาครัฐ (B2G) กับผูประกอบกิจการดวยกัน (B2B) กับผูบริโภคเอง (B2C) 

และเพื่อการสงออกตางประเทศ STARK มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพสูงใหแกลูกคา ตลอดจน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบใหมเพ่ือการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
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- ในป 2536 PDITL เปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ใชเทคโนโลยี vcv (หุมฉนวนแนว

ดึง) ณ โรงงานบางพลี ในการผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิล ซึ่งสามารถผลิตสายไฟฟาแรงดันสูงพิเศษ ซึ่งมีแรงดัน

มากกวา 230 กิโวลตได 

- ป 2543 PDITL ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานคุณภาพ ISO 9001 จาก ULและ จากสถาบัน 

รับรองมาตรฐาน ISO (“MASCI") และยังไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 

จาก สถาบัน DQs UL 

- ป 2545 PDITL โรงงานที่บางพลี และโรงงานระยองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน

MASCI และสถาบัน Das UL 

- ป 2548 PDITL ไดรับรางวัลชนะเลิศ Chairman's Award ประจำป 2548 ในดานความปลอดภัยและ อาชีวอนา

มัย ประเภทโรงงานขนาดใหญ ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบใหแกบริษัทท่ีมีสถิติความปลอดภัยเปนเลิศ 

- ป 2552 PDITL ไดรับรางวัลผูรักษามาตรฐานดีเดนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- ป 2560 PDITL เปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่เริ่มใหบริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดันไฟฟาสูงแบบเคลื่อนท่ี 

High Voltage Mobile Testing Unit หรือ Mobile Resonance On-Site Test เพื่อการใหบริการทดสอบระบบ

สาย แรงด ันไฟฟาส ูงแบบใหบริการถึงสถานที ่แกล ูกค าตามมาตรฐานระดับสากล (The International 

Electrotechnical Commission: IEC) ซึ่งสามารถตรวจสอบการรั่วของไฟฟาหรือความผิดพลาดในโครงสราง

สายไฟฟาที่อาจเกิดระหวาง การติดตั้ง สงผลใหลูกคามั่นใจไดวาการติดตั้งสายไฟจะทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และมีความปลอดภัย ยิ่งไปกวานั้น PDITL ยังคงดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมุงเนนการจำหนายผลิตภัณฑซึ่งมี

อัตรากำไรสูง เชน สาย แรงดันไฟฟาปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟาแบบพิเศษ และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมี

อัตรากำไรสูงตอไป 

อีกทั้ง TCI ที่กอตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหวาง (ก) บริษัท ไทยเคเบิล อินเตอรเทค จำกัด (ข) บริษัท กรีน 

อิเลคทริค เคเบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ (ค) บริษัท สยาม คอปเปอร ร็อด 2015 จำกัด ในป 2562 ทั้งนี้ TCI 

เปนสวนที่ชวยเสริมการจำหนายผลิตภัณฑที ่มีอัตรากำไรสูงของ PDITL และจากการที่ TCI มุงเนนที่ สาย

แรงดันไฟฟาต่ำ การซื้อกิจการ TCI ทำใหบริษัทสามารถเสนอผลิตภัณฑสายไฟฟาที่ครบทุกประเภทใหแกลูกคา

ของ บริษัทไดอยางครอบคลุม 

ธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิลของ STARK ในประเทศเวียดนาม 

กอนการซื้อกิจการ Thipha Cables และ Dovina นั้น Thipha Cables มุงเนนที่การผลิตสายแรงดันไฟฟาต่ำถึง

ปานกลาง และสายไฟเปลือย สวน Dovina นาเขาวัตถุดิบ เชน ทองแดงแผนและกอนอะลูมิเนียม และผลิตผลิตภัณฑ

โลหะ ท่ีไมใชเหล็ก เชน ลวดทองแดง สายทองแดงกลม ลวดทองแดงชุบดบุีก ลวดอลูมิเนียมกลม และสวนประกอบตาง 

ๆ ท่ีทำจากพวีซี ทั้งนี้ Thipha Cables และ Dovina มีโรงงานตั้งอยูที่จงัหวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม และสวนใหญ

จัดจำหนาย 

ผลิตภัณฑใหกับทั้งภาครัฐ (B2G) และกับผูประกอบกิจการดวยกัน (B2B) นอกจากนี้ Dovina ยังขายวัตถุดิบขางตน 

โดยเปนสวนหน่ึงของธุรกิจ 

ในชวงครึ่งแรกของป 2563 จากการเขาซื้อกิจการ Dovina ไดทยอยลดการสงออกผลติภณัฑ Raw material ไปยัง

ประเทศอินเดียตามลำดับ โดยสวนใหญสงออกผลติภณัฑเปนไปตามท่ีไดมีการกำหนดเอาไวตามสัญญาท่ีเหลืออยูจน
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ครบ และยกเลิกการสงออกผลิตภณัฑ Raw material ไปยังประเทศอินเดียในท่ีสุดตามแผนการดําเนินงานของบริษัท ท่ี

ไดกำหนดไวเพ่ือมุงเนนรักษาอัตรากำไรท่ีสูง (High Margin) 

เน่ืองจากโรงงานท่ีลองอันมีการติดตั้งอุปกรณสำหรับการผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิลแรงดันไฟฟาสูงและ สูงพิเศษแลว 

(รวมทั้งหองทดสอบแรงดันไฟฟาสูง ซึ่งสามารถทดสอบสายไฟฟาและสายเคเบิลที่มีแรงดันสูงถึง 400 kW) หลังจากท่ี 

STARK ซื้อกิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK จึงไดถายทอดความรูและความเช่ียวชาญของ PDITL ในดาน

สายไฟฟาและสายเคเบิลแรงดันไฟฟาสูงและสูงพิเศษใหแกบริษัทยอยในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ การผลิตผลิตภัณฑ 

เหลานี ้ในประเทศเวียดนามสามารถดำเนินการผลิตไดแลว ซึ ่งเปนการเพิ ่มการผลิตโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ

แรงดันไฟฟาสูงของบริษัทเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีสูงข้ึนของผลิตภัณฑดังกลาว 

ทั้งนี้ Thipa Cables และ Dovina ผูผลิตสายไฟฟารายใหญในประเทศเวียดนาม ซึ่งถือวาเปนบริษัทที่มีการเติบโตสูง 

โดยในป 2564 สามารถชนะการประมูลงานในประเทศเวียดนาม ไดแก งานสายสงกำลังไฟฟา (Transmission line) 

ของการไฟฟาเวียดนาม (EVN) และงานโรงไฟฟาในเวียดนามตอนเหนือ เชน กวางนั้น เวียดนามตอนกลาง อาทิ ดานัง

และ เวียดนามตอนใต อาทิ โฮจิมินห, เก่ินเทอ เปนตน มูลคารวมประมาณ 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 

1,500 ลานบาท รวมทั้งยังไดรับคำสั่งซื้อสายไฟฟาและสายเคเบิลจากกลุมประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียใต ไดแก 

โครงการพัฒนา รถไฟฟาใตดินในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย โครงการจากรัฐบาลบังกลาเทศ และโครงการจากรัฐบาล

ศรีลังกา มูลคารวม ประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,000 ลานบาทดวย อยางไรก็ตาม STARK เช่ือ

วาอุตสาหกรรม สายไฟฟาและสายเคเบิลเปนสวนหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องจากความ

ตองการใชงานท่ัวโลกท่ีเพ่ิมข้ึน 

ธุรกิจพลังงานดิจิทัล 

TENCOM มีแผนการลงทุนในการใหบริการดาน Data Center เปนกาวแรกในการเริ่มดำเนินธุรกิจ เพื่อชวย

ลดภาระ ตนทุนการจัดการและเพิ่มระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหกับภาคธุรกิจและผูประกอบการราย

ยอย โดยมีผลิตภัณฑ หรือบริการดังน้ี 

บริการใหเชาพ้ืนท่ีศูนยขอมูล Data Center 

พ้ืนท่ีศูนยขอมูล Data Center เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมในการติดตั้งและจัดวางอุปกรณสำคัญดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และเครือขายขององคกร เชน เครื่องแมขาย (Server) อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Database) อุปกรณเชื่อมโยง ระบบ

เครือขาย (Network) รวมถึงโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขาย (Infrastructure) ซึ่งผูใหบริการศูนยขอมูลตอง 

จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคท่ีจำเปนในการเช่ือมตออุปกรณจากศูนยขอมูลไปยังผูใชในสถานท่ีตางๆ อาทิ ระบบไฟฟา 

การเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน 

โดยศูนยขอมูลของ TENCOM มีคุณสมบัติเทียบเทาตามขอกำหนดของศูนยขอมูลประเภท TIER 3 และ TIER4 สำหรับ

ระบบไฟฟา 

TENCOM วางแผนรูปแบบการใหบริการศูนยขอมูลออกเปน 2 ประเภทดังน้ี 

(1) Co-Location ใหเชาพ้ืนท่ีสำหรับวาง Server และใหบริการระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบไฟฟา 

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงระบบรักษาความปลอดภัย และเจาหนาท่ีใหความชวยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง โดยคิด

คาบริการราย เดือนตามจำนวนอุปกรณท่ีลูกคานําเครื่องมาวาง รวมถึงปริมาณการใชไฟฟาและคาบรกิารสวนกลาง

อ่ืน ๆ 
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(2) Dedicated Server ใหเชา Server สำหรับลูกคาท่ีไมตองการลงทุนเครื่อง Server เพ่ือลดการลงทุนข้ันตน โดยคดิ

คาบริการรายเดือนตามการใชงาน Server โดย TENCOM จะเปดใหบริการในลำดับถัดไป 

ในปจจุบัน TENCOM อยูในระหวางการเตรยีมการในการดำเนินธุรกิจ Data Center 

มาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

TENCOM มแีผนการขอรับรองมาตรฐานคณุภาพดังน้ี 

- ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) มาตรฐานสากลสำหรับระบบการ

จัดการ ความปลอดภัยของขอมูล 

- ISO 9001: มาตรฐานดานระบบงานคุณภาพ 

ธุรกิจใหบริการทรัพยากรบุคคล 

ADS เปนธุรกิจใหบริการดานทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนบุคลากรในอุตสาหกรรมปโตรเลียม โดยเฉพาะ

บุคลากร ที่ตองทำงานบนแทนผลิตปโตรเลียม จึงตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และผานการ

ฝกอบรมตามที่ กำหนด รวมทั้งตองไดรับการอบรมพิเศษทั้งดานความรูและดานสภาพจิตใจ โดยพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณภาพใน 

นอกจากนี้ ADS ยังใหบริการเชาสินทรัพย ไดแก คลังสินคาและอุปกรณและเครื่องจักร โดยคลังสินคาตั้งอยูในทำเล ท่ี

ไมไกลจากทาเทียบเรือในจังหวัดสงขลา เพื ่อสะดวกในการขนถายสิ่งของตาง ๆ โดยคลังสินคาของ ADS มีพื ้นท่ี

ใหบริการ ประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสินคาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสราง

มั่นใจใหกับลูกคา ซึ่งสินคารับฝากจะมีหลากหลายตั้งแตสินคาท่ัวไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยสินคารับฝากสวนใหญ

จะเปนเครื่องจักรกล ในอุตสาหกรรม และ ADS ยังใหบริการใหเชาอุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ เชน เครื่องกำเนิด

ไฟฟา เครื่องเช่ือม กระเชา ตูคอนเทนเนอร สลิง เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรหนัก เปนตน 

9. การตลาดและการแขงขัน 

การตลาดและการแขงขันของธุรกิจสายไฟฟาและสายเคเบิล 

ตลาดอุตสาหกรรมสายไฟฟาในประเทศไทยและประเทศเวียดนามสามารถแบงแยกตามระดับแรงดัน สายไฟฟาได 4 

ระดับ ดังนี้ สายไฟฟาแรงดันสูงพิเศษ (Extra High Voltage) สายไฟฟาแรงดันสูง (High-voltage) สายไฟฟาแรงดัน

ปานกลาง (Medium Voltage) และสายไฟฟาแรงดันต่ำ (Low Voltage) 

อุตสาหกรรมผลิตและจำหนายสายไฟฟามีลักษณะกึ่งผูกขาด (Oligopoly Market) ดานการแขงขันของ ธุรกิจมี

แนวโนมรุนแรงขึ ้น ตามทิศทางการเติบโตที่มีแนวโนมเปนไปตามงบเงินลงทุนของภาครัฐเปนหลัก ตาม นโยบาย

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan: PDP) พ.ศ. 2561-2580 ฉบับ ปรับปรุงครั้ง

ที ่ 1 (PDP 2018 Rev.1) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEAP 2018) 

รวมทั้งจากการขยายการลงทุนตอเนื่องของผูประกอบการรายใหญ และการลงทุนผลิตไฟฟา พลังงานหมุนเวียนจาก

ผูประกอบการรายใหม โดยผูประกอบการรายใหญ 5 รายแรกครองสวนแบงการตลาด รวมกันถึงรอยละ 50 - 60 สวน

ท่ีเหลือเปนโรงงานผลิตสายไฟฟาขนาดกลางและเล็กรวมกันประมาณ 20 ราย ท่ียังดำเนินการผลิตอยูในปจจุบัน 

ซึ่งหลังทำธุรกรรมซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ (Reverse Takeover) ในป 2562 ทำใหปจจุบันบริษัทฯ กลายมาเปนบริษัท

สายไฟและสายเคเบิลที่ใหญที่สุดในอาเซียน ซึ่งมุงเปาจะทำธุรกิจครบวงจรตลอดหวงโซมูลคา (Value Chain) โดย
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บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดอยูท่ีอันดับ 14 ของโลก และบริษัทตั้งเปาจะเพ่ิมสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 10 ของโลก

ในอนาคต 

ท้ังน้ี ธุรกิจน้ีมีอุปสรรคในการเขาตลาดสูง (High Barrier Entry) เน่ืองจากผูผลิตสายไฟฟาดังกลาว จำเปนตองมีความรู

ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณในการผลิต มีผลงานที่ไดรับการยอมรับในอดีต (Supply Record) 

รวมท้ังตองใชเงินลงทุนสูง โดยหากผูผลิตไมมีความสามารถดานการควบคุมตนทุนและคาใชจายการขนสงท่ีสูง 

10. กลุมลูกคาเปาหมาย 

PDITL ผลิตและจำหนายสายไฟฟาประเภทตาง ๆ ใหแกลูกคา โดยสวนใหญไดจำหนายไปยังลูกคา ภายในประเทศเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 90 และสงออกไปยังลูกคาตางประเทศรอยละ 10 โดยสามารถจำแนก กลุมลูกคาเปาหมายไดดังน้ี 

(1) กลุมลูกคาภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

กลุมลูกคาภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงคใชสายไฟฟาในงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ ประเทศหรือ

งานท่ัวไป เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง ทาอากาศยานไทย 

และที่โอที เปนตน โดยการจำหนายสายไฟฟาใหแกกลุมลูกคานี้มักผานการแขงขันประกวด ราคาโดยตรง และผู

เขาประกวดแขงขันราคาจะตองอยูในรายช่ือผูคาท่ีไดรับอนุมัติ (Approved Vendor List) 

(2) กลุมลูกคาภาคเอกชน  

กลุมลูกคาภาคเอกชนสามารถแบงได 2 ประเภทดังน้ี 

- กลุ มเจาของโครงการโดยตรงหรือผู รับเหมางานระบบไฟฟา เจาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ภาคเอกชนท่ีมีความตองการใชงานสายไฟฟาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในโครงการตางๆ ของตนเอง เชน 

โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เปนตน หรือ PDITL อาจมี การประสานงานผาน

ผูรับเหมางานระบบไฟฟาของโครงการน้ันๆ เชน อาคารมหานคร อาคาร ไอดีโอสามยาน อาคารไบเทค 2 

- กลุมตัวแทนจำหนาย ตัวแทนจำหนายสายไฟฟาของ PDITL จะทำการซื้อผลิตภัณฑเพื่อไปจำหนายตอยัง

ลูกคาของตนอีกทอดหนึ่ง เชน รานคาสายไฟฟา รานคาวัสดุกอสรางทั่วไปรานคาปลีกและรานคาสง เปนตน 

ซึ่งชองทางการจำหนายน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีหลักท่ัวไป 

-  กลุมลูกคาตางประเทศ กลุมลูกคาตางประเทศโดยสวนมากจะเปนการสั่งซื้อโดยตรงจากผูใชงานจริง (End 

User) ทั ้งในสวนภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับภาครัฐตางประเทศ เชน Dubai Electricity & Water 

Authority (ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรต) Singapore Power (ประเทศสิงคโปร) และ Jordanian Electric 

Power Company (ประเทศจอรแดน) เปนตน สวนภาคเอกชนในตางประเทศ เชน Siemens (จำหนายไป

ยังทวีปเอเชียใต) TATA (ประเทศอินเดีย) Amec (ประเทศบรูไน) Energex (ประเทศออสเตรเลีย) และ 

MeralCo (ประเทศฟลิปปนส) เปนตน 
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11. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนงบการเงิน

รวมป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 ท่ีผานการตรวจสอบโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี

เอเอส จำกัด สรุปรายการสำคัญในงบการเงินรวมดังน้ี 

1. งบกำไรขาดทุนรวม 

งบกำไรขาดทุนรวม 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ไตรมาส 2 ป 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 10,149.58  86.82  15,070.71  85.90  25,217.30  93.03  12,219.73  88.05  

รายไดจากการใหบริการ 1,330.57  11.38  1,744.51  9.94  1,828.88  6.75  1,261.64  9.09  

รายไดคาเชา 48.70  0.42  42.82  0.24  47.49  0.18  26.78  0.19  

เงินปนผลรับ 
- 

- - - - - 
- 

- 

กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ - สุทธ ิ
151.97  1.30  645.33  3.68  - - 366.43  2.64  

รายไดอื่น 10.19  0.09  40.61  0.23  13.80  0.05  4.04  0.03  

รวมรายได 11,691.01  100.00  17,543.98  100.00  27,107.45  100.00  13,878.63  100.00  

ตนทุนขาย (8,905.14) (76.17) (12,545.53) 71.51  (20,194.41) 74.50  (9,685.81) (69.79) 

ตนทุนการใหบริการ (1,163.12) (9.95) (1,401.15) 7.99  (1,471.60) 5.43  (1,022.41) (7.37) 

ตนทุนการใหเชา (34.40) (0.29) (28.51) 0.16  (34.27) 0.13  (15.80) (0.11) 

คาใชจายในการขาย (258.80) (2.21) (427.34) 2.44  (547.34) 2.02  (355.06) (2.56) 

คาใชจายในการบริหาร (348.64) (2.98) (438.25) 2.50  (581.65) 2.15  (421.33) (3.04) 

คาใชจายการซ้ือสถานะของ

บริษัทจดทะเบียน 
(162.45)1/ (1.39) - - - - - - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ - สุทธ ิ
- - - - (414.56) 1.53  - - 

กำไรจากการวัดมูลคายุติธรรม

ของสัญญาอนุพันธ 
- - (146.66) 0.84  412.66  1.52  114.06  0.82  

รวมคาใชจาย (10,872.54) (93.00) (14,987.44) (85.43) (22,831.18) (84.22) (11,386.36) (82.04) 

กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรม

ดำเนินงาน 
818.46  7.00  2,556.54  14.57  4,276.28  15.78  2,492.27  17.96  

รายไดทางการเงิน 68.67  0.59  19.04  0.11  22.19  0.08  13.41  0.10  

ตนทุนทางการเงิน (487.41) (4.17) (660.07) (3.76) (943.06) (3.48) (759.31) (5.47) 

กลับรายการขาดทุนจากการ

ดอยคาตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที ่9 

0.00  0.00  14.76  0.08  (173.91) (0.64) 
- 

- 

กลับรายการผลขาดทุนดาน

เครดิต ที่คาดวาจะเกิดขึ้นหนี ้
0.00  0.00  - - - - - - 

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม 
3.25  0.03  1.48  0.01  (0.05) 0.00  (0.02) (0.00) 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 402.97  3.45  1,931.75  11.01  3,529.26  13.02  1,767.37  12.73  

ภาษีเงินได (145.37) (1.24) (400.90) (2.29) (734.27) (2.71) (496.92) (3.58) 
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งบกำไรขาดทุนรวม 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ไตรมาส 2 ป 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปจาก

การดำเนินงานตอเนื่อง 
257.60 2.20 - - - - - - 

ขาดทุนสำหรับปจากการ

ดำเนินงานที่ยกเลิก 
(15.78) (0.13) - - - - - - 

กำไร(ขาดทุน)สำหรบัป 241.82  2.07  1,530.84  8.73  2,794.99  10.31  1,270.45  9.15  

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 ป 2565 

หมายเหตุ : 1/ ในป 2562 บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมรวมกิจการ ซึ่งเปนการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ (Reverse Takeover) ทั้งนี้ ภายหลังการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะมีตนทุนการรวมธุรกิจแบบ

ยอนกลับ ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดข้ึนครั้งเดียว ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจ ระหวาง บริษัท ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จำกัด และบริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)   

2. งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย         
สินทรัพยหมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,431.14 11.31 1,156.03 4.23 1,029.48 2.63 725.88  1.60  

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  - 58.46 0.21 - - - -    

ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 3,464.59 27.38 6,041.75 22.08 15,570.82 39.78 17,569.63  38.64  

ตนทุนการใหบริการรอการรับรู 7.23 0.06 7.41 0.03 3.95 0.01 4.90  0.01  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษทัที่เกี่ยวของ

กัน 
30.00 0.24 208.92 0.76 357.82 0.91 415.45  0.91  

สินคาคงเหลือ 3,671.42 29.01 8,618.00 31.50 10,486.81 26.79 14,970.72  32.92  

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 1.92 0.02 0.39 0.00 2.16 0.01 -    -    

เงินฝากสถาบนัการเงินหมุนเวียนที่ติด

ภาระค้ำประกัน 
- - 143.02 0.52 161.30 0.41 -    -    

สินทรัพยอนุพันธหมุนเวียน 100.77 0.80 - - 94.99 0.24 309.31  0.68  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - 96.94 0.35 254.31 0.65 220.87  0.49  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,707.07 68.81 16,330.92 59.69 27,961.64 71.44 34,216.74  75.25  

สินทรัพยไมหมุนเวียน         

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระคำ้

ประกัน 
39.07 0.31 2.09 0.01 62.09 0.16 169.12  0.37  

เงินลงทุนในบริษทัรวม 64.70 0.51 63.67 0.23 61.75 0.16 61.73  0.14  

เงินลงทุนในบริษทัยอย - - - - - - -    -    

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัททีเ่กี่ยวของ

กัน 
63.37 0.50 43.37 0.16 35.37 0.09 25.37  0.06  

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 172.43 1.36 237.37 0.87 232.18 0.59 218.43  0.48  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,603.58 20.57 4,417.12 16.15 4,413.32 11.28 4,438.49  9.76  

สินทรัพยสิทธิการใช - - 745.29 2.72 737.62 1.88 768.28  1.69  

คาลิขสทิธ์ิ - - 0.74 0.00 0.66 0.00 0.72  0.00  

คาความนิยม 893.47 7.06 5,423.88 19.83 5,423.88 13.86 5,423.88  11.93  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - - 40.47 0.15 35.85 0.09 37.54  0.08  

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 13.66 0.11 8.15 0.03 1.33 0.00 1.24  0.00  

เงินจายลวงหนาสำหรับการซื้อสินทรัพย

ถาวร 
83.27 0.66 17.38 0.06 20.82 0.05 34.36  0.08  

สินทรัพยอนุพันธไมหมุนเวียน - - - - 126.39 0.32 34.90  0.08  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 14.08 0.11 27.78 0.10 29.20 0.07 42.40  0.09  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,947.62 31.19 11,027.31 40.31 11,180.47 28.56 11,256.45  24.75  
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวมสินทรัพย 12,654.69 100.00 27,358.23 100.00 39,142.11 100.00 45,473.20  100.00  

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน         
หน้ีสินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 
1,706.30 13.48 7,107.24 25.98 3,443.80 8.80 4,806.79  10.57  

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีห้มุนเวียนอ่ืน 4,787.54 37.83 10,247.60 37.46 17,092.54 43.67 20,232.82  44.49  

สวนของเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 
481.27 3.80 986.84 3.61 1,429.89 3.65 1,440.31  3.17  

หุนกูสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึง่ป - - - - - - 1,487.68 3.27 

สวนของหนี้สนิตามสัญญาเชาที่ถึง

กำหนดชำระภายใน 1 ป 
17.77 0.14 74.39 0.27 74.98 0.19 59.55  0.13  

เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวของ

กัน 
- - 28.00 0.10 - - - -    

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกีย่วของ

กัน 
- - 34.00 0.12 10.00 0.03 10.00  0.02  

เงินกูยืมระยะสัน้อ่ืน 822.00 6.50 592.16 2.16 576.58 1.47 71.42  0.16  

สวนของเงนิกูยืมระยะยาวอ่ืนที่ถึง

กำหนดชำระภายใน 1 ป 
185.00 1.46 70.00 0.26 281.54 0.72 425.01  0.93  

หนีส้ินอนุพันธหมุนเวียน 53.27 0.42 191.28 0.70 - - - -    

ภาษีเงนิไดคางจาย 65.80 0.52 279.17 1.02 617.69 1.58 470.78  1.04  

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 18.56 0.15 38.49 0.14 21.23 0.05 63.06  0.14  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,137.51 64.30 19,649.17 71.82 23,548.24 60.16 29,067.43  63.92  

หน้ีสินไมหมุนเวียน         
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,588.46 12.55 2,999.32 10.96 5,833.90 14.90 2,755.17  6.06  

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษทัที่เกี่ยวของ

กัน 
5.70 0.05 5.70 0.02 5.70 0.01 5.70  0.01  

หนีส้ินตามสัญญาเชา 39.13 0.31 159.20 0.58 118.82 0.30 135.37  0.30  

เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน 160.00 1.26 305.00 1.11 286.15 0.73  -    

หุนกู - - - - 2,221.66 5.68 5,220.11  11.48  

หนีส้ินภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 237.12 1.87 358.61 1.31 341.55 0.87 368.37  0.81  

ประมาณการหนีส้ินสำหรับผลประโยชน

พนักงาน 
151.44 1.20 178.96 0.65 176.96 0.45 180.33  0.40  

หนีส้ินอนุพันธไมหมุนเวียน             - - - - - 8.76 0.02 

หนีส้ินไมหมุนเวียนอ่ืน 21.96 0.17 26.45 0.10 17.88 0.05 14.38  0.03  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,203.82 17.42 4,033.23 14.74 9,002.61 23.00 8,688.19  19.11  

รวมหน้ีสิน 10,341.33 81.72 23,682.40 86.56 32,550.85 83.16 37,755.61  83.03  

สวนของผูถือหุน         
ทุนจดทะเบียน 14,332.76 113.26 15,875.21 58.03 15,875.21 40.56 15,875.21  34.91  

ทุนที่ออกและชำระแลว 14,049.56 111.02 11,906.40 43.52 11,906.40 30.42 11,906.40  26.18  

สวนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจ

แบบยอนกลับ 
(10,542.18) (83.31) (10,542.18) (38.53) (10,542.18) (26.93) (10,542.18) (23.18) 

สวนต่ำมูลคาหุนสามัญ (1,711.14) (13.52) - - - -  -    

สวนเกินทุนอ่ืน        - 

สวนต่ำจากการรวมกิจการ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 
(640.28) (5.06) (640.28) (2.34) (640.28) (1.64) (640.28) (1.41) 

สวนเกินจากการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนการถือหุนในบริษทัยอย 
147.08 1.16 147.08 0.54 147.08 0.38 147.08  0.32  
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กำไร (ขาดทุน) สะสม        - 

จัดสรรแลว - ทุนสำรองตาม

กฎหมาย 
- - - - - -  -    

ยังไมไดจัดสรร 964.68 7.62 2,847.21 10.41 5,633.25 14.39 6,893.68  15.16  

ผลตางของอัตราแลกเปลีย่นจากการ

แปลงคางบการเงิน 
- - (97.64) (0.36) 0.34 0.00 (143.78) (0.32) 

รวมสวนของบรษิทัใหญ 2,267.72 17.92 3,620.60 13.23 6,504.61 16.62 7,620.92  16.76  

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 45.64 0.36 55.22 0.20 86.64 0.22 96.66  0.21  

รวมสวนของผูถือหุน 2,313.37 18.28 3,675.82 13.44 6,591.25 16.84 7,717.58  16.97  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 12,654.69 100.00 27,358.23 100.00 39,142.11 100.00 45,473.20  100.00  

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564  และไตรมาสที่ 2 ป 2565 

3. อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ของป 2565 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 2 ป 

2565 

อัตราสวนสภาพคลอง      

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 1.07  0.83  1.19  1.18  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.62  0.39  0.74  0.66  

ระยะเวลาการเก็บหนี้  วัน 132.69  102.91  145.58  155.68  

ระยะเวลาการเก็บสินคาคงเหลือ  วัน 127.00  160.49  160.67  196.13  

ระยะเวลาการชำระหนี ้ วัน 203.45  196.34  229.93  265.57  

วงจรเงินสด  วัน 56.23  67.06  76.32  86.23  

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร  
   

  

อัตรากำไรขั้นตน  รอยละ 12.37  17.10  19.91  20.61  

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  รอยละ 7.00  14.57  15.78  17.96  

อัตรากำไรสุทธิ  รอยละ 2.07 8.73 10.31 9.15 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  รอยละ 11.71  51.12  54.45  49.61  

อัตราสวนภาระหน้ีสิน  
   

 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.39  0.87  0.83  0.90  

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  เทา 1.68  3.87  4.53  3.28  

     ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 ป 2565 
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายไดหลัก 

รายไดหลักของบริษัทฯ ประกอบไปดวย รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการ และรายไดคาเชา 

ในป 2563 บริษัทฯ มีรายไดหลักเทากับ 16,858.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,329.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

46.22 จากรายไดหลักในป 2562 ซึ่งเทากับ 11,528.85 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับรูผลประกอบการของการลงทุนท่ี

เวียดนาม นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายลดการขายสินคาท่ีมีอัตรากำไรต่ำ เชน วัตถุดิบ และมุงเนนกลุมสินคาท่ีมีอัตรากำไร

สูง โดยเฉพาะกลุมสายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium - Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพ่ือ

รองรับโครงการตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 

ในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดหลักเทากับ 27,093.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 10,235.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

60.72 จากรายไดหลักในป 2563 ซึ่งเทากับ 16,858.04 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายลดการขายสินคาที่มอีัตรากำไรต่ำ 

เชน วัตถุดิบ และมุงเนนกลุมสินคาท่ีมีอัตรากำไรสูง โดยเฉพาะกลุมสายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium 

- Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน อีกท้ัง ยอดขายมีการปรับตัว

สูงข้ึนจากโครงการภาครัฐและเอกชนท่ีดำเนินการกอสรางอยางตอเน่ืองตามแผนงานและกำหนดการ 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 บริษัทฯ มีรายไดหลักเทากับ 12,219.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,600.50 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.34 จากรายไดหลักในไตรมาส 2 ป 2564 ซึ่งเทากับ 9,009.79 ลานบาท ซึ่งเปนไปตาม

นโยบายลดการขายสินคาท่ีมีอัตรากำไรต่ำ เชน วัตถุดิบ และมุงเนนกลุมสินคาท่ีมีอัตรากำไรสูง โดยเฉพาะกลุมสายไฟแรงดัน

ระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium - Extra High Voltage) ท่ีมีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ

และเอกชน ท่ีดำเนินกอสรางอยางตอเน่ือง 

อัตรากำไรข้ันตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 
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ในป 2563 กลุ มบร ิษ ัทฯ ม ีกำไรขั ้นต น เทาก ับ 2,882.85 ลานบาท เพิ ่มข ึ ้นจากป 2562 ซึ ่งเท าก ับ 1,426.20 

ลานบาท เปนจำนวน 1,456.65 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 102.14 โดยมีสาเหตุหลักจากเพ่ิมข้ึนของกำไร

ข้ันตนจากรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขายสินคาท่ีมีอัตรากำไรสูงตามคำอธิบายในสวนของรายไดหลัก  

รวมถึงสายไฟสำหรับระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Photovoltaic cable) ตลอดจนสายเคเบิลใตน้ำ 

(Submarine cable) ท่ีมีความตองการเพ่ิมข้ึนจากโครงการพลงังานทดแทนตาง ๆ อีกท้ังบริษัทฯ สามารถควบคุมตนทุนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในประเทศไทยและเวียดนามไดอยางตอเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นตนในป 2563 อยูท่ี

รอยละ 17.10 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.24 จากชวงเดียวกันของป 2562 ซึ่งเทากับรอยละ 12.37 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 5,393.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 2,510.54 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 87.09 โดยมีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นตนจากรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญ

เปนรายไดจากการขายสินคาท่ีมีอัตรากำไรสูงตามคำอธิบายในสวนของรายไดหลัก นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดดำเนินแผนการลด

ตนทุนมาอยางตอเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นตนในป 2564 อยูที่รอยละ 19.91 เพิ่มขึ้นรอยละ 16.41 จากป 2563 ซึ่งเทากับ

รอยละ 17.10 

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,599.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 132.03 ลานบาท จากชวงเดียวกัน 

ของปกอน อัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ เทากับรอยละ 20.61 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.40 ในชวงเดียวกันของปกอน ทั้งน้ี 

บริษัทฯ ไดรับผลกระทบเพียงเลก็นอยจากการปรับตัวของราคาวัตถุดบิหลกั เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการบริหารแบบ Pass-

through หรือ Cost-plus strategy ซึ่งคำสั่งซื้อสวนใหญจะมีการกำหนดราคาวัตถุดิบและจำนวนที่ชัดเจนตั้งแตตนตาม

นโยบายการจัดซื้อของบริษัทฯ ท่ีไมมีการเก็งกำไรจากราคาวัตถุดิบ  

อัตรากำไรสุทธิ 

แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 
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กำไรสุทธิในระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 241.82 ลานบาท 1,530.84 ลานบาท และ 2,794.99 ลานบาท คิดเปน

อัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 2.07 รอยละ 8.73 และรอยละ 10.31 ตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.03 ของรายได

รวม ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตประจำปของกำไรสุทธิ (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 123.27 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 1,530.84 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2562 เปนจำนวน 1,289.02 ลานบาท หรือคิด

เปนอัตราการเติบโตรอยละ 533.04 สอดคลองกับกำไรขั้นตนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนและ

คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการรวมกันของกลุ มบริษัทอยางมีระบบ (Integrated Supply Chain 

Management) ทำใหสามารถสรางผลประกอบการไดด ี

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 2,794.99 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาเปนจำนวน 1,264.15 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 82.58 สอดคลองกับกำไรขั้นตนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนและ

คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการรวมกันของกลุ มบริษัทอยางมีระบบ (Integrated Supply Chain 

Management) ตามสวนผสมของผลิตภัณฑ (product mix) ในแตละชวงเวลา 

ในไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 1,270.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนาเปน

จำนวน 301.46 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 31.11 สอดคลองกับกำไรข้ันตนท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับ

การบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการรวมกันของกลุมบริษัทอยางมีระบบ 

(Integrated Supply Chain Management) ตามสวนผสมของผลิตภัณฑ (Product Mix) ในแตละชวงเวลา 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 27,358.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 12,654.69 

ลานบาท เปนจำนวน 14,703.53 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 116.19 โดยสินทรัพยหลักประกอบดวย 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาความนิยม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่ี

สำคัญดังน้ี 

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในป 2563 เทากับ 6,041.75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,577.16 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 74.39 จากป 2562 ซึ่งเทากับ 3,464.59 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเตบิโตของ

รายไดและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเขาลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเปนธุรกิจสายไฟและ

เคเบิลในประเทศเวียดนาม ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเปนธุรกิจสายไฟและเคเบิลขนาดเล็ก 

ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 

- สินคาคงเหลือในป 2563 เทากับ 8,618.00 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,946.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 134.73 

จากป 2562 ซึ่งเทากับ 3,671.42 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ สินคาระหวาง

ผลิต สินคาสำเร็จรูป และอะไหล ระหวางที่บริษัทฯสั่งซื้อเพื่อรองรับการผลิตตามแผนการขายจากการเขา

ลงทุนใน TPC และ DVN และ TCI 

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 39,142.11 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 11,783.88 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 43.07 โดยสินทรัพยหลักประกอบดวย ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

สินคาคงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาความนิยม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญดังน้ี 
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- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในป 2564 เทากับ 15,570.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9,529.06 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 157.72 จากป 2563 ซึ่งเทากับ 6,041.75 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโต

ของรายไดและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  

- สินคาคงเหลือในป 2564 เทากับ 10,486.81 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,868.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.68 

จากป 2563 ซึ่งเทากับ 8,618.00 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเตรียมสงมอบสินคาในป 2565 ทำให

มีการเพิ่มข้ึนของสินคาสำเร็จรูปมูลคา 872.75 ลานบาท และวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตมูลคา 658.54 ลาน

บาท 

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่นในป 2564 เทากับ 254.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 157.37 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

162.33 จากป 2563 ซ ึ ่งเท าก ับ 96.94 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ ่มข ึ ้นของรายการ

ภาษีมูลคาเพิ ่มรอขอคืนเปนจำนวน 46.67 ลานบาท และภาษีมูลคาเพิ ่มที ่ยังไมถึงกำหนดชำระเพิ่มข้ึน 

106.00 ลานบาท 

- สินทรัพยอนุพันธไมหมุนเวียนในป 2654 เทากับ 126.39 ลานบาท ประกอบดวยสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินมี

มูลคายุติธรรมสุทธิ 120.27 ลานบาท และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตาม

สัญญารอยละ 3.74 – 3.63 มูลคายุติธรรมสุทธิเทากับ 6.12 ลานบาท  

ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 45,473.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นไตรมาส 4 ป 2564 

เปนจำนวน 6,331.09 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 16.17 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

- สินคาคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 เทากับ 14,970.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,483.91 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 42.76 จากป 2564 ซึ่งเทากับ 10,486.81 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเตรยีมผลิตสินคา

ในป 2565 ทำใหมีการเพ่ิมข้ึนของสินคาระหวางผลิตมูลคา 1,864.54 ลานบาท และวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต

มูลคา 4,550.80 ลานบาท 

- สินทรัพยอนุพันธไมหมุนเวียน ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 เทากับ 34.90 ลานบาท จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ีย โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญารอยละ 3.72 จำนวนเงินตามสัญญา 896.80 ลานบาท 

หน้ีสิน 

ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 23,682.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 10,341.33  

ลานบาท เปนจำนวน 13,341.08 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 129.01 โดยหน้ีสินหลักประกอบดวย เจาหน้ี

การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกูยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ดังน้ี 

- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในป 2563 เทากับ 7,107.24 ลานบาท เพ่ิมข้ึน  5,400.94 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 316.53 จากป 2562 ซึ่งเทากับ 1,706.30 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเขาลงทุน

ใน TPC และ DVN โดยเงินกูดังกลาวบางสวนไดถูกจัดเปนเงินกูยืมระยะสั้น เนื่องจากเปนวงเงินประเภท 

Bridging เพื่อเขาซื้อกิจการเทานั้น ภายหลังครบเทอมเงินกู Bridging ดังกลาว บริษัทฯ อยูระหวางขั้นตอน

เปลี่ยนเงินกูดังกลาวเปนเงินกูระยะยาว ซึ่งเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกลาวอยูในรูปแบบของตั๋ว

สัญญาใชเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียวันครบกำหนดชำระและหลักประกันหลากหลายตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกำหนด 
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- เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นในป 2563 เทากับ 10,247.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,460.06 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 114.05 จากป 2562 ซึ่งเทากับ 4,787.54 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเขาลงทุน

ใน TPC และ DVN และ TCI 

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 32,550.85 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 23,682.40 ลาน

บาท เปนจำนวน 8,868.45 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 37.45 โดยหน้ีสินหลักประกอบดวย เจาหน้ีการคา

และเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญดังน้ี 

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นในป 2564 เทากับ 17,092.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,844.94 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 66.80 จากป 2563 ซึ่งเทากับ 10,247.60  ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึน

ของเจาหนี้การคาซื้อวัตถุดิบประเภทโลหะ เจาหนี้ซื้อพลาสติก และเจาหนี้คาซื้อวัสดุอื่น ๆ สำหรับผลิต

สายไฟฟา 

- หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียในป 2564 เทากับ 13,253.53 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 2,047.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 18.27 จากป 2563 ซึ่งเทากับ 11,205.82 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ มีภาระหน้ีจาก

การออกหุนกูเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการซื้อกิจการที่เวียดนาม ในเดือนกันยายน 2564 มูลคา 2,221.66 

ลานบาท และจะนําเงินดังกลาวไปเพ่ิมสภาพคลองและชําระคืนหน้ีตอไป 

ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มหีน้ีสินรวมเทากับ 37,755.61 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นไตรมาส 4 ป 2564 เปน

จำนวน 5,204.76 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 15.99 โดยบริษัทฯ มีโดยหนี้สินหลักประกอบดวย เจาหน้ี

การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกูยืมจากสถาบันการเงินและบรษิัทและบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ดังน้ี 

- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักดวยเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 เทากับ 15,691.22 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

2,437.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.11 จากสิ้นไตรมาส 4 ป 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ี

บริษัทฯ มีภาระหนี้จากการออกหุนกูเพื่อชำระสินเชื่อธนาคารของผูออกหุนกู หรือบริษัทในกลุม ชำระคืนตั๋ว

แลกเงินและหุนกูของบริษัทในกลุม และ / หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป และ / หรือ 

เพ่ือการขยายธุรกิจ และ / หรือ การลงทุนของกลุมบริษัทในเดือนกันยายน 2564 และพฤษภาคม 2565 รวม

มูลคา 5,220.11 ลานบาท และจะนําเงินดังกลาวไปเพิ่มสภาพคลองและชําระคืนหนี้ตอไป ซึ่งเปนมูลคาสุทธิ

หลังหักสวนของหุนกูท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปซึ่งเทากับ 1,487.68 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน  

ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุ นรวมทั้งสิ ้น 3,675.82 ลานบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 

2,313.37 ลานบาท เปนจำนวน 1,362.46 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 58.89 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกำไร

สุทธิตามการดำเนินงานปกติ 

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุ นรวมทั้งสิ้น 6,591.25 ลานบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ้นป 2563 ซึ่งเทากับ 

3,675.82 ลานบาท เปนจำนวน 2,915.43 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 79.31 สาเหตุหลักมาจากกำไร

สะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรเพ่ิมข้ึน 2,786.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 97.85 

ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 7,717.58 เพ่ิมข้ึน 1,126.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 17.08 จาก วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรเพ่ิมข้ึน 
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