




เอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2  

 

หนา้ 1 

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
ของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 

 
1. ส่วนที ่1 ข้อ 12. แหล่งเงนิทุน 

 
จากเดมิ 
 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายแสดงเจตนาที่จะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ DCC ในฐานะผูท้  า
ค าเสนอซือ้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจการเป็นจ านวนทั้งสิน้ 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 8.13 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ ในราคาเสนอซือ้ที่ 3.90 บาทต่อหุน้ โดยเงินทนุท่ีผูท้  าค าเสนอซือ้
จะตอ้งใชส้ าหรบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามค าเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเท่ากบั 195,574,630 บาท 
 

ผูท้  าค าเสนอซือ้จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้
ในการท าค าเสนอซือ้ในครั้งนี ้จะมาจากกระแสเงินสดภายในและจากวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2563 DCC มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 70.87 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2564  DCC ได้รับจดหมายรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการท าค าเสนอซื ้อดังกล่าวจากธนาคาร               
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุเงินทุนท่ี DCC ตอ้งใชท้ัง้หมดส าหรบั
การช าระมลูค่าของการเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) โดยตามจดหมายรบัรอง
การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าว ไม่มีการก าหนดให ้DCC ตอ้งน าสินทรพัยใ์ดๆ ซึ่งรวมถึงหุน้ของกิจการมา
วางเป็นหลกัประกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเบิกใชว้งเงินกูด้งักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้มีแผนใชเ้งินทนุหมนุเวียนเพื่อจะช าระ
คืนเงินกูภ้ายใน 6 เดือน  
 
โดยผูจ้ดัเตรียมท าค าเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาขอ้มลูแหล่งเงินทุนของผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ มีความเห็นว่าผูท้  าค าเสนอซือ้มี
แหล่งเงินทนุเพียงพอส าหรบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการในครัง้นี ้
 
แกไ้ขเป็น  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายแสดงเจตนาที่จะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ DCC ในฐานะผูท้  า
ค าเสนอซือ้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจการเป็นจ านวนทั้งสิน้ 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 8.13 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ ในราคาเสนอซือ้ที่ 3.90 บาทต่อหุน้ โดยเงินทนุท่ีผูท้  าค าเสนอซือ้
จะตอ้งใชส้ าหรบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามค าเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเท่ากบั 195,574,630 บาท 
 

ผูท้  าค าเสนอซือ้จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้
ในการท าค าเสนอซือ้ในครั้งนี ้จะมาจากกระแสเงินสดภายในและจากวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2563 DCC มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 70.87 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2564  DCC ได้รับจดหมายรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการท าค าเสนอซื ้อดังกล่าวจากธนาคาร               
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุเงินทุนท่ี DCC ตอ้งใชท้ัง้หมดส าหรบั
การช าระมลูค่าของการเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) โดยตามจดหมายรบัรอง
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การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าว ไม่มีการก าหนดให ้DCC ตอ้งน าสินทรพัยใ์ดๆ ซึ่งรวมถึงหุน้ของกิจการมาวาง
เป็นหลกัประกัน ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเบิกใชว้งเงินกูด้งักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้มีแผนใชเ้งินทุนหมนุเวียนเพื่อจะช าระคืน
เงินกูภ้ายใน 6 เดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูท้  าค าเสนอซือ้เบิกใชว้งเงินดงักล่าวเต็มวงเงิน จะส่งผลใหม้ีความเส่ียงดา้นหนีสิ้น
และอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มขึน้ จากประมาณ 0.73 เท่า (ณ 31 มีนาคม 2564) เป็น
ประมาณ 0.77 เท่า  ภายหลงัการเบิกใชว้งเงินกูด้งักล่าว 
 
โดยผูจ้ดัเตรียมท าค าเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาขอ้มลูแหล่งเงินทุนของผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ มีความเห็นว่าผูท้  าค าเสนอซือ้มี
แหล่งเงินทนุเพียงพอส าหรบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการในครัง้นี ้
 

2. ส่วนที ่1 ข้อ 13. ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย ์
 
จากเดมิ  
 

13. ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย ์

ชื่อ บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ติดต่อ คุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ์ หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ หรือ คุณปพนธ์ สิริโชติกุล หรือ 

คณุสธุาสินี วรรณจีระ 

หมายเลขโทรศพัท ์ 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

หมายเลขโทรสาร 02-658-6862 
 

แกไ้ขเป็น 
 
13. ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย ์

ชื่อ บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ติดต่อ คุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศกัดิ์ หรือ คุณวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คุณปพนธ ์สิริโชติกุล หรือ คุณ

สธุาสินี วรรณจีระ 

หมายเลขโทรศพัท ์ 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

หมายเลขโทรสาร 02-658-6862 

วนัช าระราคา วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 (วนัท าการท่ี 2 นบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย)์ 
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3. ส่วนที ่2 ข้อ 1. ขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ หวัขอ้รอง 1.7 ภาระผูกพันทีมี่นัยส าคัญ 

 
จากเดมิ 

 

ตามงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 DCC และบรษิัทย่อยมีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญัและหนีสิ้นที่
อาจเกิดขึน้ดงันี ้
- หนงัสือค า้ประกนัที่ธนาคารออกเพื่อค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการน าเขา้เครื่องจกัรเป็นจ านวนเงิน 20.92 ลา้น

บาท ส าหรบั DCC และ 23.72 ลา้นบาท ส าหรบับรษิัทย่อย TTOP 
- ภาระผูกพนัที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาก่อสรา้งอาคารส าหรบั DCC ซึ่งเป็นการต่อเติม ตกแต่ง และเพิ่มจ านวนสาขา

ของ DCC จ านวนเงิน 108.75 ลา้นบาท  
- วงเงินเครดิตที่ยังไม่เบิกใชก้ับธนาคาร ในงบการเงินรวม และงบเฉพาะของ  DCC จ านวน 2,309.36 ลา้นบาท 

และ 1,249.08 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
แกไ้ขเป็น  

 

ตามงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 DCC และบรษิัทย่อยมีภาระผกูพนัที่มีนยัส าคญัและหนีสิ้นที่
อาจเกิดขึน้ดงันี ้
- หนังสือค า้ประกันที่ธนาคารออกเพื่อค า้ประกันการใชไ้ฟฟ้าและการน าเขา้เครื่องจักร เป็น ส าหรับ DCC เป็น

จ านวนเงิน 20.92 ลา้นบาท ส าหรบั DCC และส าหรบับรษิัทย่อย TTOP เป็นจ านวน 23.72 ลา้นบาท  
- ภาระผูกพนัที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาก่อสรา้งอาคารส าหรบั DCC ซึ่งเป็นการต่อเติม ตกแต่ง และเพิ่มจ านวนสาขา

ของ DCC จ านวนเงิน 108.75 ลา้นบาท  
- วงเงินเครดิตที่ยังไม่เบิกใชก้ับธนาคาร ในงบการเงินรวม และงบเฉพาะของ  DCC จ านวน 2,309.36 ลา้นบาท 

และ 1,249.08 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
4. ส่วนที ่2 ข้อ 4. ความสัมพนัธร์ะหว่างผู้ท าค าเสนอซือ้กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

หัวข้อรอง 4.4 ความสัมพันธอ์ืน่ๆ 
 

จากเดมิ 
 
4.4.2 รายการระหว่างกัน 
ในปี 2563 ผูท้  าค าเสนอซือ้ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2563 ในราคาหุน้ละ 4.00 บาท จ านวน 43.11 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 172.44 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 6.99 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RCI   ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคัญส าหรบัปี สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
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ธุรกรรม (หน่วย: บาท) นโยบายการก าหนดราคา ส าหรับปี 2563 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ค่าขายวตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลือง ราคาทนุ 11,624,524 
รายไดค้่าเช่าส านกังานและสาขา ราคาที่ตกลงตามสญัญา 720,000 
รายไดค้่าขนส่ง ราคาทนุ 52,489,080 
ค่าซือ้สินคา้ ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและ

ราคาสงูกว่าตน้ทนุการผลิต 
1,010,280,912 

ค่าซือ้วตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลือง ราคาทนุ 3,408,567 
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไ์ทล ์จ ากัด (บริษัทย่อยที ่RCI ถือหุ้น 100%) 
รายไดค้่าเช่าส านกังานและสาขา 1/ ราคาที่ตกลงตามสญัญา 144,000 

หมายเหต ุ: 1/ในปัจจบุนั RABT มิไดม้ีการประกอบกิจการแต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ   

 

แกไ้ขเป็น  
 

4.4.2 รายการระหว่างกัน 
ในปี 2563 ผูท้  าค าเสนอซือ้ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2563 ในราคาหุน้ละ 4.00 บาท จ านวน 43.11 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 172.44 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 6.99 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RCI   ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคัญส าหรบัปี สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 

ธุรกรรม (หน่วย: บาท) นโยบายการก าหนดราคา ส าหรับปี 2563 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ค่าขายวตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลือง ราคาทนุ 11,624,524 
รายไดค้่าเช่าส านกังานและสาขา ราคาที่ตกลงตามสญัญา 720,000 
รายไดค้่าขนส่ง ราคาทนุ 52,489,080 
ค่าซือ้สินคา้ ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและ

ราคาสงูกว่าตน้ทนุการผลิต 
1,010,280,912 

ค่าซือ้วตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลือง ราคาทนุ 3,408,567 
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไ์ทล ์จ ากัด (บริษัทย่อยที ่RCI ถือหุ้น 100%) 
รายไดค้่าเช่าส านกังานและสาขา 1/ ราคาที่ตกลงตามสญัญา 144,000 

หมายเหต ุ: 1/ในปัจจบุนั RABT เป็นบริษัทที่ถือครองที่ดินและมิไดม้ีการประกอบกิจการแต่อย่างใด จึงยงัมิไดจ้ดทะเบียนช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ   
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5. ส่วนที ่2 ข้อ 5.ข้อมูลอืน่ทีเ่กี่ยวข้องต่อการตดัสนิใจของผู้ถือหลกัทรัพย ์หัวข้อรอง 5.2 แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท า
ค าเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กจิการ  
 

จากเดมิ 
 

5.2  แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ 
 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายแสดงเจตนาที่จะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ DCC ในฐานะ
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจการเป็นจ านวนทั้งสิน้ 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
8.13 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ ในราคาเสนอซือ้ที่ 3.90 บาทต่อหุน้ โดยเงินทนุที่
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ าหรบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามค าเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเท่ากบั 195,574,630 บาท 
 

ผูท้  าค าเสนอซือ้จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ โดยแหล่ง
เงินทนุท่ีใชใ้นการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นีจ้ะมาจากกระแสเงินสดภายในและจากวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน โดย 
ณ 31 ธันวาคม 2563 DCC มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 70.87 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2564  DCC ไดร้บัจดหมายรบัรองการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินในการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุเงินทุนที่ DCC ตอ้งใช้
ทัง้หมดส าหรบัการช าระมลูค่าของการเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
ซึ่งตามจดหมายรบัรองการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าว ไม่มีการก าหนดให ้DCC ตอ้งน าสินทรพัยใ์ดๆ 
ซึ่งรวมถึงหุน้ของกิจการมาวางเป็นหลกัประกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเบิกใชว้งเงนิกูด้งักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้มีแผน
ใชเ้งินทนุหมนุเวียนเพื่อจะช าระคืนเงินกูภ้ายใน 6 เดือน  

 

โดยผูจ้ดัเตรียมท าค าเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาขอ้มลูแหล่งเงินทนุของผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ มีความเห็นว่าผูท้  าค าเสนอ
ซือ้มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส าหรบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการในครัง้นี ้ 
 

แกไ้ขเป็น  
 
5.2  แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ 
 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายแสดงเจตนาที่จะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ DCC ในฐานะ
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจการเป็นจ านวนทั้งสิน้ 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
8.13 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ ในราคาเสนอซือ้ที่ 3.90 บาทต่อหุน้ โดยเงินทนุที่
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ าหรบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามค าเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเท่ากบั 195,574,630 บาท 
 

ผูท้  าค าเสนอซือ้จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ โดยแหล่ง
เงินทนุท่ีใชใ้นการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นีจ้ะมาจากกระแสเงินสดภายในและจากวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน โดย 
ณ 31 ธันวาคม 2563 DCC มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 70.87 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2564  DCC ไดร้บัจดหมายรบัรองการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินในการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุเงินทุนที่ DCC ตอ้งใช้
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ทัง้หมดส าหรบัการช าระมลูค่าของการเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
ซึ่งตามจดหมายรบัรองการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าว ไม่มีการก าหนดให ้DCC ตอ้งน าสินทรพัยใ์ดๆ 
ซึ่งรวมถึงหุน้ของกิจการมาวางเป็นหลกัประกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเบิกใชว้งเงินกูด้งักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้มีแผน
ใชเ้งินทุนหมนุเวียนเพื่อจะช าระคืนเงินกูภ้ายใน 6 เดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูท้  าค าเสนอซือ้เบิกใชว้งเงินดงักล่าวเต็ม
วงเงิน จะส่งผลให้มีความเส่ียงดา้นหนีสิ้นและอัตราส่วนหนีสิ้นต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มขึน้ จาก
ประมาณ 0.73 เท่า (ณ 31 มีนาคม 2564) เป็นประมาณ 0.77 เท่า  ภายหลงัการเบิกใชว้งเงินกูด้งักล่าว 

 

โดยผูจ้ดัเตรียมท าค าเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาขอ้มลูแหล่งเงินทนุของผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ มีความเห็นว่าผูท้  าค าเสนอ
ซือ้มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส าหรบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการในครัง้นี ้ 
 

6. ส่วนที ่3 ข้อ 1.ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ หวัขอ้รอง 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 
 
จากเดมิ 

 
 

โครงสร้างรายได ้

รายการ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมรายไดจ้ากการขาย 980.88 99.78  1,156.32 97.85  1,010.28 99.40  
รายไดอ้ื่น 1/ 2.2 0.22  25.45 2.15  6.12 0.60  
รวมรายได้ 983.08 100.00  1,181.77 100.00  1,016.40 100.00  

หมายเหต ุ: 1/ รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั, ก าไรจากการขายทรพัยส์ิน, รายไดค้่าเช่า, และรายได ้เงินปันผล เป็นตน้  
 

แกไ้ขเป็น 

 

โครงสร้างรายได ้

รายการ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมรายไดจ้ากการขาย 980.88 99.78  1,156.32 97.85  1,010.28 99.40  
รายไดอ้ื่น 1/ 2.2 0.22  25.45 2.15  6.12 0.60  
รวมรายได้ 983.08 100.00  1,181.77 100.00  1,016.40 100.00  

หมายเหตุ : 1/ รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั ก าไรจากการขายทรพัยส์ิน และ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได ้เงินปันผล เป็นตน้ โดย ในปี 2562 – 2563 

กิจการมีก าไรจากการขายสินทรพัย ์คือที่ดินและเครื่องจกัรเก่าเป็นจ านวน 14.38 ลา้นบาท และ 4.34 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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7. 7ส่วนที ่3 ข้อ 1.ข้อมูลเกี่ยวกบักิจการ หัวข้อรอง 1.5. รายชื่อคณะกรรมการ 
 

จากเดมิ 

 
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการทีค่าดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 
ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัสิน้สดุระยะเวลาท าค าเสนอซือ้ ซึ่งกิจการจะไม่ไดม้ีสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยอ์กีต่อไป ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของกจิการไดต้ามความเหมาะสม โดย
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 
 

แกไ้ขเป็น  
 
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการทีค่าดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 
ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัสิน้สดุระยะเวลาท าค าเสนอซือ้ ซึ่งกิจการจะไม่ไดม้ีสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยอ์กีต่อไป ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของกจิการไดต้ามความเหมาะสม โดย
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 

 
8. ส่วนที ่3 ข้อ 2.แผนการด าเนินการภายหลังการท าค าเสนอซือ้ หัวข้อรอง 2.2 นโยบายและแผนการบริหาร

กิจการ 
 

จากเดมิ 
 

2.2.3   แผนการปรับโครงสร้างองคก์ร การบริหารงาน และการจ้างงาน 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ และกิจการไม่ไดม้ีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยอ์ีกต่อไป ผูท้  า
ค าเสนอซือ้ อาจพิจารณาใหม้ีการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของกิจการ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น กรณีที่
มีการลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงกรรมการจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของกิจการ และ พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยการ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี  

 
2.2.4   แผนการจ าหน่ายทรัพยส์ินหลัก 

ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินทรพัยห์ลกัของกิจการในช่วง 12 เดือนนบัจากวนัท่ีท าค าเสนอซือ้ 
 

2.2.6   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนยัส าคญัในระยะเวลา 
12 เดือน นับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้โดยกิจการจะยงัคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลงัจากกันทุนส ารองตามกฏหมาย (ไม่นอ้ยกว่ ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน) เรียบรอ้ยแลว้ จ านวนเงินปันผลนัน้จะขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินในอนาคต ทัง้นี ้การจ่ายเงนิ
ปันผลของกิจการ จะขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยค านึงถึงแผนการช าระหนี ้
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และการลงทนุเพื่อพฒันาธุรกิจ หลงัจากนัน้จึงจะน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นคราวๆไป 
 
อย่างไรก็ดี หากมีความจ าเป็น หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงิน
หรือสภาวะธุรกิจของกิจการ หรือการเปล่ียนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผูท้  าค าเสนอซือ้ อาจปรบัเปล่ียนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต 
นอกจากที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่
มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารด าเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีเหตุการณใ์ดๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงาน หรือ ฐานะทางการเงินของกิจการ และ/หรือ  บรษิัทย่อย ผูท้  า
ค าเสนอซือ้อาจเสนอใหก้ิจการพิจารณาทบทวนหรือ แกไ้ขนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ และ/
หรือ บรษิัทย่อยตามที่จ าเป็นและสมควร ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกิจการและบรษิัทย่อยเป็นส าคญั  
 

แกไ้ขเป็น  

2.2.3    แผนการปรับโครงสร้างองคก์ร การบริหารงาน และการจ้างงาน 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ และกิจการไม่ไดม้ีสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ีกต่อไป ผูท้  า
ค าเสนอซือ้ อาจพิจารณาใหม้ีการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของกิจการ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น กรณี
ที่มีการลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงกรรมการจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บังคับของกิจการ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดย
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง แลว้แต่
กรณี  
 

2.2.4    แผนการจ าหน่ายทรัพยส์ินหลัก 

ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินทรพัยห์ลกัของกิจการ อาทิ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจกัร  ในช่วง 12 
เดือนนบัจากวนัท่ีท าค าเสนอซือ้ 
 

2.2.6    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ผู้ท  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยส าคัญใน
ระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ โดยกิจการจะยงัคงมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของกิจการ โดยจะพิจารณาการจ่ายจากความเพียงพอของกระแสเงนิสดของหลงัจากกนัทุนส ารองตาม
กฏหมาย (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบรอ้ยแลว้ โดยจ านวนเงินปันผลนั้นจะขึน้อยู่กับ
ความจ าเป็นในการใช้เงินในอนาคต อย่างไรก็ดี กิจการอยู่ในภาวะขาดทุนสะสมซึ่งไม่สามารถจ่าย 
เงินปันผลได ้ผูท้  าค าเสนอซือ้จึงจะพิจารณาเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ภายหลงัจากที่กิจการ
สามารถมีก าไรสะสมไดแ้ลว้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกิจการ จะขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่น ๆ ในอนาคต โดยค านึงถึงแผนการช าระหนี ้และการลงทนุเพื่อพฒันาธุรกิจ หลงัจากนั้นจึงจะน าเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นคราวๆไป 
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อย่างไรก็ดี หากมีความจ าเป็น หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงิน
หรือสภาวะธุรกิจของกิจการ หรือการเปล่ียนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผูท้  าค าเสนอซือ้ อาจปรบัเปล่ียนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต  
 
นอกจากที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่
มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารด าเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีเหตุการณใ์ดๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน หรือ ฐานะทางการเงินของกิจการ และ/หรือ  บริษัทย่อย 
ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจเสนอใหก้ิจการพิจารณาทบทวนหรือ แกไ้ขนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกจิการ 
และ/หรือ บริษัทย่อยตามที่จ าเป็นและสมควร ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกิจการและบริษัทย่อยเป็น
ส าคญั 

 
 

9. ส่วนที ่4 ข้อ 7.1 หวัข้อรอง 4.4 วิธีเปรียบเทยีบอตัราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)หวัขอ้ย่อย 
4.4.3 วิธเีปรียบเทยีบอัตราสว่น มูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานกอ่นหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach) 

 

จากเดมิ 

 

4.4.3 วิธีเปรียบเทยีบอัตราสว่นมูลคา่กิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach) 

ส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการโดยใช้วิธีอัตราส่วน EV/EBITDA ที่ปรึกษาทางการเงินได้

ก าหนดใหว้ันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันซือ้ขายหลักทรพัยว์ันสุดทา้ยก่อนวันประชุมคณะกรรมการของ

กิจการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ใช้ในการค านวณอัตราส่วน EV/EBITDA เฉล่ียย้อนหลัง โดยที่

ปรึกษาทางการเงินไดค้  านวณ EV/EBITDA เฉล่ียย้อนหลัง ส าหรับช่วงเวลา 15 วันท าการ – 360 วันท าการ 

ระหว่างวนัท่ี  21 สิงหาคม 2562 ถึง 9 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัททีน่ ามา
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลาเฉลี่ยย้อนหลัง (จ านวนวนัท าการ) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

UMI 101.38x 102.28x 95.78x 98.57x 74.40x 54.40x 43.77x 

COTTO 7.27x 7.92x 7.20x 6.90x 7.15x 7.08x 7.73x 

ค่าเฉลี่ย 
EV/EBITDA 

7.27x 7.92x 7.20x 6.90x 7.15x 7.08x 7.73x 

ที่มา : Capital IQ 
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ส าหรบัการพิจารณาค่าเฉล่ีย EV/EBITDA เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการนัน้ ที่ปรกึษาทางการ

เงินไม่พิจารณาน าอัตราส่วน EV/EBITDA ของ UMI มาค านวณ เนื่องจากมีค่าที่แตกต่างไปจากบริษัท

เปรียบเทียบอื่นอย่างมีนยัส าคญั (Outlier) ทัง้นีก้ารค านวณ EBITDA ตามหลกัการค านวณของ Capital IQ นัน้ 

จะไม่รวมรายการที่ไม่ไดม้าจากการด าเนินธุรกิจหลกัเช่น รายไดอ้ื่น โดยรายไดด้งักล่าวของ UMI ในปี 2562 มี

จ านวนสูงกว่าปีอื่นๆ โดยเฉล่ีย ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าหลักการค านวณข้างตน้เหมาะสมในการค านวณ

อตัราส่วน EV/EBITDA ของแต่ละบริษัท โดยในการประเมินมลูค่าหุน้สามญัตามวิธีขา้งตน้นัน้ ที่ปรกึษาทางการ

เงินน าค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ยอ้นหลงัของ COTTO ไปคณูกบัก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี

เงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย ของกิจการส าหรบัปี 2563 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 147.53 ลา้นบาท 

และบวกกลบัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากบั 9.89 ลา้นบาท จากนัน้หกั

ดว้ยส่วนของหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ณ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งเท่ากับ 79.52 ลา้นบาท โดยอา้งอิงตามงบการเงิน

ส าหรบัปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของกิจการโดยวิธี

อตัราส่วน EV/EBITDA ดงันี ้

 

แกไ้ขเป็น 

 

4.4.3. วิธีเปรียบเทยีบอัตราสว่นมูลคา่กิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach) 

ส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการโดยใช้วิธีอัตราส่วน EV/EBITDA ที่ปรึกษาทางการเงินได้

ก าหนดใหว้ันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันซือ้ขายหลักทรพัยว์ันสุดทา้ยก่อนวันประชุมคณะกรรมการของ

กิจการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ใช้ในการค านวณอัตราส่วน EV/EBITDA เฉล่ียย้อนหลัง โดยที่

ปรึกษาทางการเงินไดค้  านวณ EV/EBITDA เฉล่ียย้อนหลัง ส าหรับช่วงเวลา 15 วันท าการ – 360 วันท าการ 

ระหว่างวนัท่ี  21 สิงหาคม 2562 ถึง 9 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัททีน่ ามา
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลาเฉลี่ยย้อนหลัง (จ านวนวนัท าการ) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

UMI 101.38x 102.28x 95.78x 98.57x 74.40x 54.40x 43.77x 

COTTO 7.27x 7.92x 7.20x 6.90x 7.15x 7.08x 7.73x 

ค่าเฉลี่ย 
EV/EBITDA 

7.27x 7.92x 7.20x 6.90x 7.15x 7.08x 7.73x 

ที่มา : Capital IQ 

 

ส าหรบัการพิจารณาค่าเฉล่ีย EV/EBITDA เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการนัน้ ที่ปรกึษาทางการ

เงินไม่พิจารณาน าอัตราส่วน EV/EBITDA ของ UMI มาค านวณ เนื่องจากมีค่าที่แตกต่างไปจากบริษัท

เปรียบเทียบอื่นอย่างมีนยัส าคญั (Outlier) ทัง้นีก้ารค านวณ EBITDA ตามหลกัการค านวณของ Capital IQ นัน้ 
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จะไม่รวมรายการที่ไม่ไดม้าจากการด าเนินธุรกิจหลกัเช่น รายไดอ้ื่น โดยรายไดด้งักล่าวของ UMI ในปี 2562 มี

จ านวนสงูกว่าปีอื่นๆ โดยเฉล่ีย โดยเฉพาะในงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ของปีดงักล่าว ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการ

ค านวณขา้งตน้ มีจ านวนเท่ากับ 53.54 ลา้นบาท โดยหลกัจากการบวกกลบัการดอ้ยค่าในสินทรพัยข์องบริษัท

ย่อยแห่งหนึ่งของ UMI ดงันัน้ ท่ีปรกึษาจึงไม่พิจารณาน าอตัราส่วนดงักล่าวของ UMI มาใชใ้นการค านวณ และ

เห็นว่าหลกัการค านวณขา้งตน้เหมาะสมในการค านวณอตัราส่วน EV/EBITDA ของแต่ละบริษัทแลว้ โดยในการ

ประเมินมลูค่าหุน้สามญัตามวิธีขา้งตน้นัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินน าค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ยอ้นหลงัของ COTTO 

ไปคณูกบัก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย ของ

กิจการส าหรบัปี 2563 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 147.53 ลา้นบาท และบวกกลบัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากบั 9.89 ลา้นบาท จากนัน้หกัดว้ยส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ 31 ธ.ค. 2563 

ซึ่งเท่ากับ 79.52 ล้านบาท โดยอ้างอิงตามงบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 โดยมี

รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุน้สามญัของกิจการโดยวิธีอตัราส่วน EV/EBITDA ดงันี ้
 

10. ส่วนที ่4 ข้อ 7.1 หวัข้อรอง 4.5. วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกจิการ (Discounted Cash Flow 
Approach) หัวข้อย่อย สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการคดิลด 
 

จากเดมิ 

 
สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการประมาณการอัตราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณอัตราคิดลดโดยค านวณจาก ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียน ้าหนัก (Weighted 

Average Cost of Capital: WACC) ของกิจการ โดยการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรบักิจการนั้น จะค านึงถึง

ปัจจยัพืน้ฐานของกิจการประกอบดว้ย โครงสรา้งเงินทนุระยะยาว ตน้ทนุของหนีสิ้น อตัราภาษี อตัราผลตอบแทนจาก

การลงทนุที่ไม่มีความเส่ียง ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยท์ี่เกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มี

ความเส่ียง และค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยก์ับผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องกิจการ 

โดยมีสตูรและรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒(1 − (
𝐷

𝐷 + 𝐸
) + 𝐾𝑑(1 − 𝑇)(

𝐷

𝐷 + 𝐸
) 

 

ซึ่ง 

Kd = ใชอ้ตัราวงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่รอ้ยละ 1.20 ซึง่ออกโดยธนาคารพาณิชยแ์หง่หน่ึง 

ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2564 

T  = อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล เทา่กบัรอ้ยละ 20.00 

D/(D+E) = สดัส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมและหนีสิ้นท่ีมีภาระ 

ดอกเบีย้ของกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 8.30 โดยค านวณจาก

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้อันไดแ้ก่วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 75.00 ลา้นบาท หารดว้ย 
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หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้อนัไดแ้ก่วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งินมลูค่า 75.00 ลา้นบาท  และรวมส่วน

ของผูถื้อหุน้ 828.09 ลา้นบาท 

 

แกไ้ขเป็น 

 
สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการประมาณการอัตราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณอัตราคิดลดโดยค านวณจาก ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียน ้าหนัก (Weighted 

Average Cost of Capital: WACC) ของกิจการ โดยการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรบักิจการนั้น จะค านึงถึง

ปัจจยัพืน้ฐานของกิจการประกอบดว้ย โครงสรา้งเงินทนุระยะยาว ตน้ทนุของหนีสิ้น อตัราภาษี อตัราผลตอบแทนจาก

การลงทนุที่ไม่มีความเส่ียง ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยท์ี่เกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มี

ความเส่ียง และค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยก์ับผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องกิจการ 

โดยมีสตูรและรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒(1 − (
𝐷

𝐷 + 𝐸
) + 𝐾𝑑(1 − 𝑇)(

𝐷

𝐷 + 𝐸
) 

 

ซึ่ง 

Kd = ใชอ้ตัราวงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่รอ้ยละ 1.20 ซึง่ออกโดยธนาคารพาณิชยแ์หง่หน่ึง 

ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2564 

T  = อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล เทา่กบัรอ้ยละ 20.00 

D/(D+E) = สดัส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมและหนีสิ้นท่ีมีภาระ 

ดอกเบีย้ของกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 8.30 โดยค านวณจาก

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้อันไดแ้ก่วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 75.00 ลา้นบาท หารดว้ย 

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้อนัไดแ้ก่วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งินมลูค่า 75.00 ลา้นบาท  และรวมส่วน

ของผูถื้อหุน้ 828.09 ลา้นบาท 

ตัวแปร รายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
D หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้อนัไดแ้กว่งเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน 75.00 
E ส่วนของผูถื้อหุน้ 828.09 

D + E 
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้อนัไดแ้กว่งเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
และรวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

903.09 

D / (D+E) 
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้อนัไดแ้กว่งเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
ส่วน หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้อนัไดแ้ก่วงเงินตั๋วสญัญาใช้
เงิน และรวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

75.00 / 
903.09 

= รอ้ยละ 8.30 
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11. ส่วนที ่4 ข้อ 7.1 หวัข้อรอง 4.5. วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกจิการ (Discounted Cash Flow 
Approach) หัวข้อย่อย สมมติฐานทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดของกิจการ : รายได ้

 
จากเดมิ 
 
ก. รายได้ 
รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของ RCI ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายกระเบือ้งเซรามิคประเภท ปผูนงัและปพูืน้ ทัง้นี ้ท่ีปรกึษา

ทางการเงินไดป้ระมาณการรายไดจ้ากการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต สภาวะเศรษฐกิจ และ การวางแผน

ของฝ่ายบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 

RCI มีโรงงานผลิตกระเบือ้งเซรามิคจ านวน 1 โรงงาน ตัง้อยู่ที่อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ปัจจุบนัก าลงัการผลิต

รวมอยู่ที่ 42,000 ตร.ม.ต่อ วนั ทัง้นี ้RCI มิไดม้ีแผนการลงทนุในเครื่องจกัรเพิ่มตลอดอายกุารประมาณการแต่อยา่งใด 

ทัง้นี ้ในช่วงประมาณการปี 2564 – 2568 ที่ปรกึษาทางการเงินประมาณการผลการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดย

สะทอ้นสภาวะการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รวมถึงการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยใชข้อ้มลู

ปี 2563 เป็นปีฐานส าหรับการประมาณการ ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลย้อนหลังปี 2561 – 2563 และการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารของกิจการ เพื่อให้การประมาณการสอดคล้องกับสภาวะตลาดและก าลังการผลิตรวมของ

เครื่องจกัรที่สามารถท าไดโ้ดยมีรายละเอียดก าลงัการผลิตและปรมิาณการผลิตจรงิดงันี ้ 

 
 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

จ านวนวนัท างาน 365 365 366 365 365 365 366 365 
จ านวนเครื่องจกัร 3 4 5 5 5 5 5 5 
ก าลงัการผลิตรวมต่อปี  
(ลา้น ตร.ม.) 

9.67 12.59 15.37 15.33 15.33 15.33 15.37 15.33 

ปริมาณการผลิตจริงรวมต่อปี  
(ลา้น ตร.ม.) 

9.58 10.67 9.68 10.39 10.83 11.30 11.78 12.13 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 99.04 84.73 62.97 67.77 70.67 73.69 76.64 79.15 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดพ้ิจารณาแผนการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ โดยก าหนดให้ ปริมาณขาย

เท่ากบัปรมิาณการผลิตจรงิตามตารางขา้งตน้ ซึ่งมีสมมติฐานอตัราการเติบโตเป็นดงันี ้ 

 
หน่วย: ร้อยละ 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

กระเบือ้งบผุนงั - 63.66 9.91 10.00  5.00 5.00 5.00  3.00  
กระเบือ้งปพูืน้ - (16.48) (29.31) 3.00  3.00 3.00 3.00 3.00 
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จากตารางข้างตน้ ที่ปรึกษาประมาณการอัตราการเติบโตดังกล่าวโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลังปี 2561 – 2563 

ประกอบกับการสัมภาษณผ์ูบ้ริหาร เก่ียวกับแนวทางการปรบัเปล่ียนแผนการจ าหน่ายสินคา้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาด โดยที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารมีความเหมาะสม 

เนื่องจากผูบ้ริหารมีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมนีม้าอย่างยาวนาน ทั้งนีใ้นส่วนของ (1) กระเบือ้งบุผนงัที่ตลาดมี

ความตอ้งการมากขึน้ ที่ปรกึษาทางการเงินจึงประมาณการใหม้ีอตัราการเติบโตของปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 10.00 ซึ่ง

ใกลเ้คียงกับอตัราการเติบโตของปี 2563 และประมาณการปรบัลดอัตราการเติบโตของช่วงปี 2565 – 2567 และปี 

2568เท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ต่อปี และ รอ้ยละ 3.00  ต่อปี ตามล าดบั และ (2)  กระเบือ้งปพูืน้ท่ีผูบ้รหิารคาดว่าตลาดจะ

มีความตอ้งการอย่างต่อเนื่องในอัตราการเติบโตที่ค่อนขา้งต ่า ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณการใหอ้ัตราการ

เติบโตดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ 

 
แกไ้ขเป็น  

 
ก. รายได้ 
รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของ RCI ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายกระเบือ้งเซรามิคประเภท ปผูนงัและปพูืน้ ทัง้นี ้ท่ีปรกึษา

ทางการเงินไดป้ระมาณการรายไดจ้ากการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต สภาวะเศรษฐกิจ และ การวางแผน

ของฝ่ายบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 

RCI มีโรงงานผลิตกระเบือ้งเซรามิคจ านวน 1 โรงงาน ตัง้อยู่ที่อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ปัจจุบนัก าลงัการผลิต

รวมอยู่ที่ 42,000 ตร.ม.ต่อ วนั ทัง้นี ้RCI มิไดม้ีแผนการลงทนุในเครื่องจกัรเพิ่มตลอดอายกุารประมาณการแต่อยา่งใด 

ทัง้นี ้ในช่วงประมาณการปี 2564 – 2568 ที่ปรกึษาทางการเงินประมาณการผลการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดย

สะทอ้นสภาวะการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รวมถึงการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยใชข้อ้มลู

ปี 2563 เป็นปีฐานส าหรับการประมาณการ ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลย้อนหลังปี 2561 – 2563 และการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารของกิจการ เพื่อให้การประมาณการสอดคล้องกับสภาวะตลาดและก าลังการผลิตรวมของ

เครื่องจกัรที่สามารถท าไดโ้ดยมีรายละเอียดก าลงัการผลิตและปรมิาณการผลิตจรงิ จากการพิจารณาขอ้มลูยอ้นหลงั

ปี 2561 – 2562 พบว่าการลงทุนในเครื่องจกัรและสดัส่วนผลิตภณัฑ ์(Product Mix) ยงัไม่เพียงพอและสอดคลอ้งกบั

กลยุทธข์องกิจการในอนาคต จึงพิจารณาใชปี้ 2563 เป็นปีฐานส าหรบัการประมาณการ ทัง้นีใ้ชอ้ตัราการเติบโตของ

รายไดจ้ากการขายของปี 2561 – 2563 มาพิจารณาในการประมาณการอตัราการเติบโตพืน้ฐานส าหรบัปริมาณผลิต

กระเบือ้ง โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

 
 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

จ านวนวนัท างาน 365 365 366 365 365 365 366 365 
จ านวนเครื่องจกัร 3 4 5 5 5 5 5 5 
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 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ก าลงัการผลิตรวมต่อปี  
(ลา้น ตร.ม.) 

9.67 12.59 15.37 15.33 15.33 15.33 15.37 15.33 

ปริมาณการผลิตจริงรวมต่อปี  
(ลา้น ตร.ม.) 

9.58 10.67 9.68 10.39 10.83 11.30 11.78 12.13 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 99.04 84.73 62.97 67.77 70.67 73.69 76.64 79.15 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดพ้ิจารณาแผนการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ โดยก าหนดให้ ปริมาณขาย

เท่ากบัปรมิาณการผลิตจรงิตามตารางขา้งตน้ ซึ่งมีสมมติฐานอตัราการเติบโตเป็นดงันี ้ 

 
หน่วย: ร้อยละ 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

กระเบือ้งบผุนงั 93.60 63.66 9.91 10.00  5.00 5.00 5.00  3.00  
กระเบือ้งปพูืน้ 165.96 (16.48) (29.31) 3.00  3.00 3.00 3.00 3.00 

 

จากตารางข้างตน้ ที่ปรึกษาประมาณการอัตราการเติบโตดังกล่าวโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลังปี 2561 – 2563 

ประกอบกับการสัมภาษณผ์ูบ้ริหาร เก่ียวกับแนวทางการปรบัเปล่ียนแผนการจ าหน่ายสินคา้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาด โดยที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารมีความเหมาะสม 

เนื่องจากผูบ้ริหารมีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมนีม้าอย่างยาวนาน ทั้งนีใ้นส่วนของ (1) กระเบือ้งบุผนงัที่ตลาดมี

ความตอ้งการมากขึน้ ที่ปรกึษาทางการเงินจึงประมาณการใหม้ีอตัราการเติบโตของปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 10.00 ซึ่ง

ใกลเ้คียงกับอตัราการเติบโตของปี 2563 และประมาณการปรบัลดอัตราการเติบโตของช่วงปี 2565 – 2567 และปี 

2568 เท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ต่อปี และ รอ้ยละ 3.00  ต่อปี ตามล าดบั โดยอตัราการเติบโตรอ้ยละ 3.00 มาจากค่าเฉล่ีย

การเติบโตของรายไดจ้ากการขายรวมระหว่างปี 2561 – 2563 และรอ้ยละ 5.00 เป็นการประมาณการใหอ้ตัราการ

เติบโตของกระเบือ้งบผุนงัค่อยๆปรบัตวัมาที่ค่าเฉล่ียที่รอ้ยละ 3.00 และ (2)  กระเบือ้งปพูืน้ท่ีผูบ้รหิารคาดว่าตลาดจะ

มีความตอ้งการอย่างต่อเนื่องในอัตราการเติบโตที่ค่อนขา้งต ่า ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณการใหอ้ัตราการ

เติบโตดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ  

 
12. ส่วนที ่4 ข้อ 7.1 หวัข้อรอง 4.5. วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกจิการ (Discounted Cash Flow 

Approach) หัวข้อย่อย สมมติฐานทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดของกิจการ : รายได้อืน่ 

จากเดมิ 

 
รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดอ้ื่นที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั รายไดเ้งินปันผล เป็นตน้ 

โดยที่ปรกึษาทางการเงินประมาณการใหเ้ป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.55 ของรายไดจ้ากการขายรวมอา้งอิงจากปี 2563 ทัง้นี ้

ในปี 2561 และ 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 และ 0.75 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั โดยหากเป็นรายไดท้ี่ไม่

เกิดขึน้ซ  า้ อาทิ รายไดท้ี่เกิดจากก าไร (ขาดทนุ) จากการขายทรพัยสิ์น จะประมาณการเป็นศนูย์ 
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แกไ้ขเป็น 

 
รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดอ้ื่นท่ีเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั รายไดเ้งินปันผล และ ก าไร

จากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินประมาณการใหเ้ป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.55 ของรายไดจ้ากการ

ขายรวม อา้งอิงจากค่าเฉล่ียปี 2562 - 2563 ทัง้นีไ้ม่นบัรวม ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายสินทรพัย ์อา้งอิงจากปี 2563 

ทัง้นี ้ในปี 2561 และ 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 และ 0.75 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั โดยหากเป็นรายได้

ที่ไม่เกิดขึน้ซ  า้ อาทิ รายไดท้ี่เกิดจากก าไร (ขาดทนุ) จากการขายทรพัยสิ์น จะประมาณการเป็นศนูย์ 

 
13. ส่วนที่ 4 ข้อ 7.1 หัวข้อรอง 4.5. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow 

Approach) หัวข้อย่อย สมมติฐานทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดของกิจการ : เงนิทุนหมุนเวียน 

 

จากเดมิ 

 
เงนิทุนหมนุเวียน 

ก าหนดใหเ้งินทนุหมนุเวียนในอนาคตอา้งอิงจากอตัราเงินทนุหมนุเวียนในอดีตของกิจการ ส าหรบัปี 2563 ตลอดอายุ

การประมาณการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เงินทุนหมุนเวียน 
(หน่วย: วัน) 

2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 29.22 23.53 53.29 1/ 53.29 53.29 53.29 53.29 53.29 
ระยะเวลาหมนุเวียน
สินคา้คงเหลือเฉลี่ย 

73.81 89.70 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 62.70 62.50 52.24 52.24 52.24 52.24 52.24 52.24 
หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเรียกช าระ จาก 30 วนัเป็น 120 วนั โดยมีอตัราเฉลี่ยการเรียกเก็บจริงอยู่ที่ 40 – 60 วนั   

 
แกไ้ขเป็น  

 
เงนิทุนหมนุเวียน 

ก าหนดใหเ้งินทนุหมนุเวียนในอนาคตอา้งอิงจากอตัราเงินทนุหมนุเวียนในอดีตของกิจการ ส าหรบัปี 2563 ตลอดอายุ

การประมาณการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เงินทุนหมุนเวียน 
(หน่วย: วัน) 

2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 29.22 23.53 53.29 1/ 53.29 53.29 53.29 53.29 53.29 
ระยะเวลาหมนุเวียน
สินคา้คงเหลือเฉลี่ย 

73.81 89.70 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 62.70 62.50 52.24 52.24 52.24 52.24 52.24 52.24 
หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเรียกช าระ จาก 30 วนัเป็น 120 วนั โดยมีอตัราเฉลี่ยการเรียกเก็บจริงอยู่ที่ 40 – 60 วนั  โดยการปรบัเปลี่ยน

นโยบายดงักล่าว เป็นการช่วยอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ในการช าระค่าสินคา้มากขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์COVID-19 
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14. ส่วนที่ 4 ข้อ 7.1 หัวข้อรอง 4.5. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow 
Approach) หัวข้อย่อย ประมาณการผลการด าเนินงานและการประเมินมูลค่า 

 

จากเดมิ 

 

จากการประเมินมลูค่าดว้ยสมมติฐานต่างๆ กิจการมีประมาณการผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 – 2568 ดงันี ้

 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายไดจ้ากการขาย 980.88 1,156.32 1,010.28 1,093.95 1,148.80 1,206.51 1,267.24 1,316.20 

ตน้ทนุผลิตและ 
ตน้ทนุขาย 

(747.43) (830.44) (831.40) (879.92) (917.50) (949.67) (984.61) (1,013.71) 

ก าไรขัน้ตน้ 233.45 325.88 178.88 214.03 231.30 256.84 282.62 302.49 

ตน้ทนุในการ 
จดัจ าหน่าย 

(94.76) (102.76) (86.79) (94.80) (99.97) (105.43) (111.19) (115.83) 

ค่าใชจ้่ายบริหาร (21.72) (38.67) (23.55) (22.08) (21.35) (21.44) (21.52) (21.63) 

รายไดอ่ื้น 0.66 8.71 5.55 6.02 6.32 6.64 6.97 7.24 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ 
และภาษี 

116.97 209.90 74.78 103.17 116.31 136.62 156.88 172.27 

ตน้ทนุทางการเงิน (6.48) (2.88) (2.18) (0.96) (0.97) (0.92) (0.90) (0.90) 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 47.74 (42.01) (9.64) (20.44) (23.07) (27.14) (31.20) (34.27) 

ก าไรสทุธิ 158.23 165.01 62.96 81.77 92.27 108.56 124.78 137.09 

 

แกไ้ขเป็น  

 จากการประเมินมลูค่าดว้ยสมมติฐานต่างๆ กิจการมีประมาณการผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 – 2568 ดงันี ้

 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายไดจ้ากการขาย 980.88 1,156.32 1,010.28 1,093.95 1,148.80 1,206.51 1,267.24 1,316.20 

ตน้ทนุผลิตและ 
ตน้ทนุขาย 

(747.43) (830.44) (831.40) (879.92) (917.50) (949.67) (984.61) (1,013.71) 

ก าไรขัน้ตน้ 233.45 325.88 178.88 214.03 231.30 256.84 282.62 302.49 

ตน้ทนุในการ 
จดัจ าหน่าย 

(94.76) (102.76) (86.79) (94.80) (99.97) (105.43) (111.19) (115.83) 
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หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ค่าใชจ้่ายบริหาร (21.72) (38.67) (23.55) (22.08) (21.35) (21.44) (21.52) (21.63) 

รายไดอ่ื้น 1/ 
0.66 
2.20 

8.71 
25.45 

5.55 
6.12 

6.02 6.32 6.64 6.97 7.24 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ 
และภาษี 

116.97 209.90 74.78 103.17 116.31 136.62 156.88 172.27 

ตน้ทนุทางการเงิน (6.48) (2.88) (2.18) (0.96) (0.97) (0.92) (0.90) (0.90) 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 47.74 (42.01) (9.64) (20.44) (23.07) (27.14) (31.20) (34.27) 

ก าไรสทุธิ 158.23 165.01 62.96 81.77 92.27 108.56 124.78 137.09 

หมายเหต:ุ 1/  ในปี 2562 – 2563 กิจการมีก าไรจากการขายสินทรพัย ์คือที่ดินและเครื่องจกัรเก่าเป็นจ านวน 14.38 ลา้นบาท และ 4.34 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นีใ้นปี

ประมาณการ ที่ปรกึษาทางการเงินพิจารณารายไดอ้ื่นโดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละจากรายไดจ้ากการขาย อา้งอิงจากสดัส่วนในปี 2562 – 2563 (ไม่รวม

ก าไรจากการขายสินทรพัย)์  

 
15. ส่วนที ่4 ข้อ 7.1 หวัข้อรอง 4.5. วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกจิการ (Discounted Cash Flow 

Approach) หัวข้อย่อย การวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

 

จากเดมิ 

 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่าหุน้สามัญของ
กิจการโดยวิธีดงักล่าว โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อมลูค่าหุน้สามญัที่
ประเมินได ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอตัราการเติบโตของปริมาณการขายสินคา้ และการเปล่ียนแปลงอตัราการเติบโต
ของตน้ทนุผลิตทางตรง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเตบิโตของปริมาณการขายสินคา้  

หน่วย: บาทต่อหุ้น 
การเปล่ียนแปลงอัตราการเติบโตของปริมาณการขายสินค้า (ร้อยละ) 
(5.00) 0.00 +5.00 

มลูค่าหุน้สามญัของกิจการ 3.71 3.77 3.83 

 
จากตารางขา้งตน้ เมื่ออตัราการเติบโตของปริมาณการขายสินคา้เปล่ียนแปลงไปรอ้ยละ 5.00 มลูค่าหุน้สามญัของ
บรษิัทฯ จะอยู่ในช่วงระหว่าง 3.71 – 3.83 บาทต่อหุน้ 
 

แกไ้ขเป็น 

 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่าหุน้สามัญของ
กิจการโดยวิธีดงักล่าว โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อมลูค่าหุน้สามญัที่



เอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2  

 

หนา้ 19 

ประเมินได ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอตัราการเติบโตของปริมาณการขายสินคา้ และการเปล่ียนแปลงอตัราการเติบโต
ของตน้ทนุผลิตทางตรง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเตบิโตของปริมาณการขายสินคา้  

หน่วย: บาทต่อหุ้น 
การเปล่ียนแปลงอัตราการเติบโตของปริมาณการขายสินค้า (ร้อยละ) 
(5.00) 0.00 +5.00 

มลูค่าหุน้สามญัของกิจการ 3.71 3.77 3.83 

 
จากตารางขา้งตน้ เมื่ออตัราการเติบโตของปรมิาณการขายสินคา้เปล่ียนแปลงไปรอ้ยละ 5.00 โดยอตัรานีอ้า้งอิงจาก
การสมัภาษณผ์ูบ้ริหารเก่ียวกบันโยบายในการบริหารจดัการและแนวโนม้ที่จะเปล่ียนแปลงการเติบโตของมลูค่าการ
ขายสินคา้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าขอ้มูลที่ไดร้บัจากการสัมภาษณผ์ูบ้ริหารมีความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกับสถานการณใ์นปัจจุบนัประกอบกับประสบการณข์องคณะผูบ้ริหารที่มีมาอย่างยาวนาน  โดยมลูค่าหุน้
สามญัของกิจการบรษิัทฯ จะอยู่ในช่วงระหว่าง 3.71 – 3.83 บาทต่อหุน้ 
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