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คําย่อ ชือเตม็ 

บริษัทฯ หรือ UAC  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

กลุม่บริษทัฯ บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

APC บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

UAC – APC หรือ บริษทัย่อยฯ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากดั ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

ยเูอซ ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) ทีจะจดัตงัขึนใหม่ เพอืซอืและรับโอนกิจการทังหมดของ

บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญข่อง APC นายบรรจง ภทัรเธียรไชย และนายสโุชติ  สวสัดรัิกษ์ 

พรสยาม บริษัท พรสยามคอนซลัแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

ทปีรึกษาทางการเงินอสิระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาํนักงาน ก.ล.ต. สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการ

ทีมีน ัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง

วนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพมิเติม  
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16 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 

 

เรือง ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอสิระเกยีวกบัรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

ด้วยทีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UAC”) ครังที 1/2558 เมือ

วนัที 16 มกราคม 2558 ได้มีมตใินเรืองสาํคญั ดงัน ี

1. มีมตเิห็นชอบให้เสนอทีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุัตใิห้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีจะจดัตงัขึนใหม่และถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

ร้อยละ 99.99 ซือและรับโอนกจิการทงัหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 

แอนด์ เคมิคอล จํากดั (“APC”) มีราคาซือขายรวมทังสนิไม่เกนิ 730 ล้านบาท โดย APC จะขายและโอนกิจการ

ทงัหมด รวมทังสนิทรัพย์ หนีสนิ สญัญาอืนๆ ลกูจ้าง ใบอนญุาต และสทิธิตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกจิ

ของ APC รวมถึงสทิธิประโยชน์ทังหมดทีมีในสนิทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด โดย

บริษัทย่อยฯ จะชําระคา่ตอบแทนตามราคาซือขายดงักลา่วให้แก ่APC เป็นเงินสดทงัจํานวน 

2. มีมตอินุมตัิการจดัตงับริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส ์จํากดั (“UAC – APC” หรือ “บริษัทยอ่ยฯ”) 

เป็นบริษัทย่อยตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ เพือเข้าซือและรับโอนกจิการทังหมดของ APC โดยมีทุน

จดทะเบียน 50 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารหรือ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ทีจําเป็นและ/หรือในส่วนทีเกียวข้องกับการดําเนินการ

จดัตงับริษัทย่อยต่อไปได้ทุกประการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแต่งตังกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าว การ

ติดต่อ จดัทําหรือสง่มอบเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็นหรือเกยีวข้องกบัการจดัตงับริษัทย่อยฯ 

3. มีมตอินุมตัิให้บริษัทย่อยฯ ทําสญัญาโอนกจิการทังหมด (ในฐานะผู้ ซือหรือผู้ รับโอน) กับ APC (ในฐานะผู้ขาย

หรือผู้ โอน) โดยสญัญาดงักลา่วมีเงือนไขบังคบักอ่นบางประการตามทีระบุในสญัญา ซึงรวมถงึเงือนไขทีบริษัทฯ 

จะต้องได้รับอนุมตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ 

 

การให้ UAC – APC ซึงเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ทีจะจัดตังขึนใหม่ เป็นผู้ ซือและรับโอนกิจการทังหมดจาก APC 

ดงักลา่วข้างต้น เข้าข่ายเป็นการซือหรือได้มาซงึกิจการของบริษัทอืน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพมิเติม) รวมทัง ถอืเป็นรายการได้มาซึงสนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที 

ทจ. 20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสาํคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสนิทรัพย์ และประกาศ

ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพมิเติม (“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) มี

ขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์กาํไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 95.17 คํานวณจากกําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน จนถึงวนัที 30 กนัยายน 

2557 เข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้อย

ละ 50.00 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 100.00 
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ทงันี เมือพิจารณาขนาดรายการได้มาซึงสนิทรัพย์อืนๆ ทีเกิดขึนในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ (1) โครงการเดิน

ท่อก๊าซโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Project : PPP) (2) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเชือเพลงิไม้

อดัเม็ด (Wood Pallet) และ (3) โครงการลงทุนผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีติดตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ซึงมี

ขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสงิตอบแทน รวมเท่ากบัร้อยละ 7.67
1
 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบั

รายการได้มาซึงสินทรัพย์ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษัทในครังนีอนุมัติ ได้แก่ (1) การจัดตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึงได้แก่ 

UAC – APC และ (2) การซือและรับโอนกิจการของ APC จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสงิตอบแทนเท่ากบัร้อย

ละ 53.59 ของสนิทรัพย์รวม ดงันนั ขนาดรายการสงูสดุยงัคงเป็นเกณฑ์กําไรสทุธิทีเท่ากบัร้อยละ 95.17 

 

ดงันัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขอ

อนมุัติการเข้าทํารายการจากทีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนุมตัิไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของ

ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจดัให้มีที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของ

รายการตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนุมติัการทํารายการ  

 

              ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2558 เมือวนัที 16 มกราคม 2558  ได้มีมตอินมุัตแิตง่ตงัให้บริษัท เจด ีพาร์ท

เนอร์ จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในการให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 

ประกอบการพจิารณาอนุมตัิการทํารายการได้มาซงึสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี จัดทําขึนจากข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์และเอกสารทีได้รับจาก

บริษัทฯ APC และข้อมูลทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ 

ณ ปัจจุบัน ในการพิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้อมูลทีใ ช้ในการศึกษานีมีการ

เปลยีนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึง

ข้อมูลทีใช้ในการจดัทํารายงานฉบบันี เชน่ 

 มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีเกยีวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซงึสนิทรัพย์ของบริษัทฯ 

 แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 2556 ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สาํหรับปีสินสดุวนัที 31 

ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบบัสอบทานงวด 9 เดอืน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2557 

 งบการเงินของ APC ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของกิจการ สําหรับปีสนิสดุวันที 31 

ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินภายในสาํหรับปี สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2557 

                                                        
1 (1) โครงการเดินท่อก๊าซโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) มลูค่า 63 ล้านบาท ขนาดรายการร้อย

ละ 3.57  (2) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเชือเพลิงไม้อัดเม็ด (Wood Pallet) มูลค่า 35 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 2.06 และ (3) 
โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์ติดตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop) มูลคา่ 34.50 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 
2.04 
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 สญัญาทีเกียวข้องกบัการทํารายการ 

 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษทัฯ และ  APC 

 ข้อมูลและเอกสารทีได้รับจากบริษทัฯ และ APC 

 รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ของ APC ซึงจดัทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอสิระ  

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมตฐิาน ดงันี  

 ข้อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ และ APC รวมถึงข้อมูลทีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ APC มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถ

เชือถอืได้และใกล้เคียงกบัสภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และ APC 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และ APC ทีทํากบัคูส่ญัญายังคงถกูต้องตามกฎหมาย 

มีผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลยีนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ 

 

 ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอสิระได้จดัทํารายงานความเห็นเกียวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึงสนิทรัพย์ของบริษทัฯ ณ 

วนัที 19 มกราคม 2558 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายยอ่ยของ

บริษัทฯ เป็นสาํคญั อยา่งไรก็ด ีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีได้รับจาก

บริษัทฯ และ APC รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ APC ตลอดจนข้อมูลทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และ

ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นข้อมูลทีถูกต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็น

นี  ดงันัน หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตนีุที

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดังกลา่วได้ อีก

ทงัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอสิระในครังนี มีวตัถปุระสงค์เพอืให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการ

ดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุัตสิาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ เป็นสาํคญั ซึงผู้ถอืหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากดั และ

ความเห็นในประเดน็พจิารณาต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วทีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ถือหุ้ นใน

ครังนีด้วยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนมุัตกิารเข้าทํารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้

ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรองผลสาํเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไม่ต้องรับผดิชอบตอ่ผลกระทบใดๆ ทีอาจเกดิขึนจากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียด ดงัน  ี

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 1/2558 เมือวนัที 16 มกราคม 2558 มีมติเห็นชอบให้จดัตงับริษัทยอ่ยแห่ง

ใหม่ อนัได้แก ่UAC – APC ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท และถอืหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพือซือและรับโอนกิจการ

ทงัหมดของ APC ซึงเป็นกจิการทีประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ทีใช้

ในอตุสาหกรรมต่างๆ  รวมทังสนิทรัพย์ หนีสนิ สญัญาอนืๆ ลกูจ้าง ใบอนญุาต และสทิธิตา่งๆ ทีเกยีวข้องกบัการประกอบธุรกจิ

ของ APC รวมถึงสทิธิประโยชน์ทังหมดทีมีในสนิทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด (Entire Business 

Transfer) โดยมีราคาซือขายรวมทังสนิไม่เกิน 730 ล้านบาท และภายหลงัการโอนกิจการทังหมด UAC – APC จะดําเนิน

กิจการต่อจาก APC ขณะที APC จะจดทะเบียนเลกิกิจการ และชําระบัญชีเพือเลกิกิจการตอ่ไป  

 

 กิจการของ APC ที UAC – APC จะซือและรับโอนจาก APC ในการเข้าทํารายการครังนี ประกอบด้วย กิจการทังหมด

ของ APC รวมถึงสนิทรัพย์ หนีสนิ สญัญาอืนๆ ลกูจ้าง ใบอนุญาต และสทิธิต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ APC 

รวมถึงสทิธิประโยชน์ทังหมดทีมีในสนิทรัพย์ดงักลา่ว ซงึรายการสาํคญัมีรายละเอียดดงันี 

    สนิทรัพย์ ประกอบด้วย สนิทรัพย์ถาวร สนิทรัพย์หมนุเวยีน และสนิทรัพย์อืนทังหมดของ APC ทีนํามาใช้ประโยชน์

ในการดาํเนินกิจการ ทังนี ณ วันที 30 กันยายน 2557 APC มีสินทรัพย์รวม 374.99 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์

หมุนเวยีนจํานวน 294.27 ล้านบาท (ซึงรายการสําคญัประกอบด้วย เงินสดและรายการเท่าเทียบเงินสดจํานวน       

108.78 ล้านบาท ลกูหนีการค้า 88.49 ล้านบาท สินค้าคงเหลอื 95.47 ล้านบาท) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อนั

ได้แก่ ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์จํานวน 80.71 ล้านบาท รายละเอียดสนิทรัพย์ของ APC ตามงบการเงิน ปรากฏใน

ข้อ 1.1.3 (2) จ) ของรายงานฉบับนี ขณะทีรายละเอยีดทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ของ APC ปรากฏในเอกสารแนบ 2 

ของรายงานฉบับนี 

   หนีสนิ ประกอบด้วย หนีสนิทงัหมดของ APC ตามทีระบุไว้ในงบการเงิน ทังนี ณ วันที 30 กันยายน 2557 ตามงบ

การเงิน APC มีหนีสนิรวม 93.55 ล้านบาท รายละเอยีดหนีสนิของ APC ตามงบการเงิน ปรากฏในข้อ 1.1.3 (2) จ) 

ของรายงานฉบับนี 

    สิทธิและภาระหน้าทีตามสญัญาอืนๆ อันได้แก่ สญัญาทังหมดที APC เข้าผูกพนัในการประกอบกิจการหรือ

เกียวเนืองกบักิจการ เช่น สญัญาว่าจ้าง สญัญารับจ้าง คําสงัซือขายสินค้าและบริการ ซึงยังคงมีผลอยู่ และการ

ปฏิบติัตามสญัญาดงักลา่วยงัไม่เสร็จสนิ หรือยงัคงดําเนินต่อไป รวมทังกรมธรรม์ประกนัภัยทีเกียวข้องกบักิจการ

ของ APC  

    พนักงานทงัหมดของ APC ทีมีอยูก่่อนวนัโอนกิจการ โดย ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 APC มีพนกังาน 71 คน 

    สตูรการผลติสาํหรับการผลติลาเท็กซ์อีมลัชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ทกุสตูร รวมถึงเอกสารวิธีการผลิต และขันตอน

การผลติอยา่งละเอยีด 

    ฐานข้อมูลลกูค้าและผู้จดัหาวตัถดุิบการผลติ (Supplier)  

    ใบอนุญาตตา่งๆ เช่น ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน บัตรสง่เสริมการลงทนุ เป็นต้น 
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ภายหลงัการเข้าทํารายการโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ จะเป็นดงันี 

 

แผนภาพที 1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ภายหลังการเข้าทํารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ UAC – APC ซึงเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ทีจะจัดตังขึนใหม่ เป็นผู้ ซือและรับโอนกิจการทังหมดจาก APC 

ดงักลา่วข้างต้น เข้าข่ายเป็นการซือหรือได้มาซงึกิจการของบริษัทอืน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) รวมทัง ถอืเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป  โดยมี

ขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์กาํไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 95.17 คํานวณจากกาํไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน จนถึงวนัที 30 กนัยายน 

2557 ทงันี เมือพิจารณาขนาดรายการได้มาซึงสนิทรัพย์อืนๆ ทีเกดิขึนในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ (1) โครงการเดินท่อ

ก๊าซโรงงานผลิตผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Project : PPP) (2) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเชือเพลงิไม้

อดัเม็ด (Wood Pallet) และ (3) โครงการลงทุนผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีติดตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ซึงมี

ขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสงิตอบแทน รวมเท่ากบัร้อยละ 7.67 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ

รายการได้มาซึงสินทรัพย์ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษัทในครังนีอนุมัติ ได้แก่ (1) การจัดตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึงได้แก่ 

UAC – APC และ (2) การซือและรับโอนกิจการของ APC จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิงตอบแทนเท่ากบัร้อย

ละ 53.59 ดงันัน ขนาดรายการสงูสดุยงัคงเป็นเกณฑ์กําไรสทุธิทีเท่ากับร้อยละ 95.17 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์

ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจาํหน่ายไป ซึงมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 50.00 แตน้่อยกว่าร้อยละ 100.00 ดังนัน 

บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขออนมุัติการเข้า

ทํารายการจากทีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุัตไิม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผู้ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจดัให้มีทีปรึกษาทางการ

เงินอสิระเพือให้ความเห็นเกยีวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ  
 

หมายเหตุ * APC จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และชําระบญัชีภายหลังการโอนกิจการทงัหมดให้กับ UAC – APC แล้วเสร็จ

บจก.ยูเอซี 
ไฮโดรเท็ค 

บจก.ยูเอซี 
แอนด์ 
ทีพีที 

เอ็นเนอร์ยี 

บจก.ยูเอซี 
เอ็นเนอร์ยี 

บจก.ยูเอซี 
ทีพีที 

เพลเลทส์ 

บจก.ยูเอซี 
แอ็ดวานซ์ 

โพลิเมอร์ แอนด์ 
เคมิคัลส์ 

บจก.โซล่า 
เอ็นเนอร์จี รูฟ 

พาวเวอร์ 

บจก.เซบก๊ิาซ 
ยูเอซี 

บจก.บาง
จากไบโอ

ฟูเอล 

บจก. แอ็ดวานซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ 
เคมิคอล* 

โอนกิจการ
ทังหมด

ชําระเงินสดไม่เกิน 
730 ล้านบาท

30% 50.01%50.01% 100%

99.99%

99.99%

98.80% 49%

บมจ. ยูเอซี โกลบอล
นําเข้าและจําหน่ายเคมีภัณฑ์
ลงทุนโครงการด้านพลังงาน
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จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอสิระเกียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของ

ราคาและเงือนไขของการซอืและรับโอนกิจการทังหมดของ APC  ทีปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการ

ดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. เป็นการลงทนุในกิจการทีมีศกัยภาพและความพร้อมในการดําเนินธุรกิจทังด้านสนิทรัพย์ บุคลากร และฐาน

ลกูค้า ประกอบกบัผลการดําเนินงานของ APC ในช่วงทีผ่านมามีเสถียรภาพด้านรายได้และมีผลกําไรอย่าง

ต่อเนือง ขณะทีไม่มีหนีสนิจากการกู้ ยืม ดงันนั การซือและรับโอนกิจการทังหมดของ APC จะช่วยสนับสนุนให้ 

UAC – APC  สามารถเริมต้นธุรกจิการเป็นผู้ผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์

โพลเิมอร์ทีใช้ในกลุม่อตุสาหกรรมได้รวดเร็วเมือเทียบกบัการเริมธรุกิจด้วยตนเอง และเพิมโอกาสให้กลุม่บริษัทฯ 

ได้รับผลตอบแทนทีดจีากการดําเนินธุรกิจดังกล่าวของ UAC – APC ในอนาคต (กรณีผลการดําเนินงานของ 

UAC – APC ภายหลงัการรับโอนกิจการจาก APC เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้) 

2. เป็นการสร้างธรุกิจใหม่เพอืเพิมแหลง่รายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต อีกทังการขยายธุรกจิของกลุม่บริษัทฯ ใน

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ในครังนี จะช่วยเพิมสดัส่วน

รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม เพือให้โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตมีความ

สมดลุเพิมขนึกว่าในปัจจบุนัทีมีสดัสว่นรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกิจพลงังานและปิโตรเลยีมร้อยละ 

71.02 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ขณะทีมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมร้อยละ 

16.34 ของรายได้จากการขายและให้บริการ (อ้างอิงข้อมูลงวด 9 เดือนแรกของปี 2557) โดยผลิตภัณฑ์หลกัของ 

APC อนัได้แก่ ลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ ไม่ซําซ้อนกบัผลติภณัฑ์เคมีภณัฑ์ทีบริษัทฯ จัดจําหน่ายอยู่

ในปัจจบุัน 

3. การก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ด้วยตนเอง จากเดิมทีเป็นเพียงผู้ นําเข้าและจัด

จําหน่ายผลติภณัฑ์เคมีภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เป็นแนวทางหนึงทีจะชว่ยลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขนึจากความ

เสยีงของการประกอบธุรกิจนําเข้าและจาํหน่ายผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ตา่งๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต  เช่น การถูก

ยกเลกิสทิธิในการเป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมีภณัฑ์จากบริษัทเจ้าของเครืองหมายการค้าและ/หรือ

ผลติภณัฑ์ 

4. กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของ APC ทีรับโอนมา และ/หรือประสานความร่วมมือทางธุรกิจ

ระหว่างกัน เพือเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เช่น การ

แลกเปลยีนฐานข้อมูลลกูค้า การใช้พนืทีคลงัสนิค้าของ APC ทียงัมิได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีในปัจจุบัน

เป็นทีตงัสายการผลติและคลงัเกบ็สนิค้าเพิมเติมสาํหรับผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

5. ราคาในการเข้าซือและรับโอนกิจการทงัหมดของ APC จํานวนไม่เกิน 730 ล้านบาท อยู่ในชว่งราคาทีเหมาะสม

ซึงประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่าปัจจบุันสทุธิของกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 700.32 – 

748.55 ล้านบาท (รายละเอียดการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของ APC โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏใน

สว่นที 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี)  

6. เงือนไขการเข้าทํารายการตามสญัญาโอนกิจการ เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของ 

UAC – APC ให้ได้มาซงึสนิทรัพย์ซงึมีสภาพเป็นไปตามทีทงัสองฝ่ายตกลงกนัก่อนการเข้าทํารายการ  และช่วย

ให้ UAC – APC สามารถเข้าบริหารและดาํเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและ

ลาเท็กซ์โพลเิมอร์ทีรับโอนกจิการจาก APC ต่อไปได้อย่างราบรืนทันทีภายหลงัการเข้าทํารายการ รวมทังเป็น
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เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีอาจช่วยลดความเสยีงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนแก่บริษัทฯ จากการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วได้ ซึงจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการครังนีได้ตามวตัถุประสงค์ทีวางไว้ 

 

ดงันัน ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการครังนี อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความ

เสียง ทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพอืประกอบการลงมติอนมุัตกิารเข้าทํารายการ ดงัน ี

1. การเข้าทํารายการดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากสาเหตดุงันี 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จะมีภาระหนีสนิและภาระดอกเบียจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจํานวน 450 ล้าน

บาท เพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการ ทงันี เมือพิจารณาถึงเงินทุนจากทุนจดทะเบียนของ UAC 

– APC ในปัจจบุัน จํานวน 50 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีจะได้มาจากการรับโอน

กิจการของ APC (ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 มีจํานวน 108.78 ล้านบาท) ประกอบกบักระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานของ UAC – APC ในอนาคตภายหลงัการเข้าทํารายการ ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าจะมี

จํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบียและชําระคืนเงนิกู้ยมืดงักลา่วได้ภายในกําหนดเวลา อกีทงั ผู้บริหารของ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการในครังนีจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อสภาพคล่องและฐานะ

การเงินโดยรวมของบริษัทฯ ในอนาคต 

 ผลกระทบจากการบนัทึกคา่ความนยิม (Goodwill) ในกรณีทีราคาซือขายมีมูลค่าสงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์และหนีสนิของ APC ณ วนัทําการซือขาย (ซึงบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์และหนีสนิของ APC ณ วนัทําการซือขาย) โดยหากภายหลงัการเข้าทํารายการ ผลการดําเนินงาน

ของ APC ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์

ค่าความนิยมดงักลา่วในภายหลงั ซึงจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยราคาซือขายในครังนีรวม

ทงัสนิไม่เกิน 730 ล้านบาท ในขณะที ณ 30 กนัยายน 2557 งบการเงนิของ APC ภายหลงัการปรับปรุงด้วย

รายการตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษด้านบัญชีและภาษีอากรทีปรากฎในสารสนเทศในการเข้าทํา

รายการของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั 372.33 ล้านบาท (ยงัไม่รวมสว่นเพิมจากการประเมินมลูคา่ของ

สนิทรัพย์ 65.54 ล้านบาท) และมีหนีสนิรวม 102.50 ล้านบาท (รายละเอียดเพมิเติมปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 

1.2.2 ของรายงานฉบับนี) 

2. เป็นการลงทนุในธุรกิจใหม่ทีกลุม่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทีจํากัด และอาจมีความเสียงทีจะ

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นตามทีคาดการณ์ไว้ซึงอาจเกิดขึนจากหลายสาเหตุ เช่น  การปรับตัว

เพิมขึนของต้นทุนการผลิต การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของ

ภาคอตุสาหกรรมประเภทต่างๆ  เป็นต้น อยา่งไรก็ด ีจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้

เตรียมสรรหาผู้บริหารทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการดําเนินธรุกิจผลติเคมีภณัฑ์ประเภทลา

เท็กซ์อีมลัชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์มากกว่า 35 ปี มาบริหารจดัการธุรกิจของ UAC – APC ภายหลงัการรับโอน

กิจการทงัหมดจาก APC ประกอบกบั UAC – APC จะว่าจ้างผู้บริหารและพนักงานของ APC มาเป็นทีปรึกษา

และ/หรือพนักงานของ UAC – APC ให้ดําเนินการต่อเนือง ด้วยเหตนีุผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า UAC – APC 

จะสามารถดาํเนินธุรกจิดงักลา่วต่อไปได้ทนัทีและอยา่งต่อเนืองภายหลงัการเข้าทํารายการ 
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  ส่วนที 1  การขออนุมัตกิารซือและรับโอนกิจการทังหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จาํกัด 
 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

ทีประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครังที 1/2558 เมือวนัที 16 มกราคม 2558 มีมตเิห็นชอบให้จดัตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ อนั

ได้แก่ UAC – APC ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท และถอืหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพือซือและรับโอนกิจการทงัหมดของ 

APC ซึงเป็นกิจการทีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ทีใช้ใน

อตุสาหกรรมต่างๆ  รวมทังสนิทรัพย์ หนีสนิ สญัญาอืนๆ ลกูจ้าง ใบอนุญาต และสทิธิต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

ของ APC รวมถึงสทิธิประโยชน์ทังหมดทีมีในสนิทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด (Entire Business 

Transfer) โดยมีราคาซือขายรวมทังสนิไม่เกิน 730 ล้านบาท และภายหลงัการโอนกิจการทังหมด UAC – APC จะดําเนิน

กิจการต่อจาก APC ขณะที APC จะจดทะเบียนเลกิกิจการ และชําระบัญชีภายหลังการโอนกิจการทังหมดภายในรอบ

ระยะเวลาบญัชเีดยีวกบัทีมีการโอนกิจการทงัหมด 
 

แผนภาพที 2 ลักษณะการเข้าทํารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การจัดตงั UAC – APC และการซือและรับโอนกิจการของ APC ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ ตามประกาศได้มาและ

จําหน่ายไป ซึงการจัดตงั UAC – APC มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 2.94 เมือคาํนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสงิตอบ

แทน และการซือและรับโอนกิจการของ APC มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 95.17 เมือคํานวณตามเกณฑ์กําไรสทุธิ โดย

มีรายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ดงันี 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้มาซงึสนิทรัพย์  

1. เกณฑ์มลูค่าของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํารายการ  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

 การจัดตงั UAC – APC การซือและรับโอนกิจการของ APC รวม 

ขนาดรายการ ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑ์นีได้ 100% * 269.83 ล้านบาท / 909.51 ล้านบาท= 29.67% 29.67% 

โดย NTA =  สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีสิน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
NTA ของ APC* (ล้านบาท) 372.33 – 0 – 102.5 – 0 =269.83 
NTA ของ UAC (ล้านบาท) 1,698.27 – 0 – 772.23 – 16.53 =  909.51 

หมายเหต ุ* ข้อมลูทางการเงินของ APC อ้างองิจากงบการเงินของ APC สําหรับปี 2556 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ APC ซงึไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และงบการเงิน

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

บจก. แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด์ เคมิคอล *

บจก.ยูเอซี แอ็ดวานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ 

โอนกิจการทังหมด

ชําระเงินสดไม่เกิน 
730 ล้านบาท

สถาบันการเงิน

ให้กู้ 280 ล้านบาท

เงินกู้ 450 ล้านบาท

99.99%

นายบรรจง ภัทรเธียรไชย (35.50%)

กลุ่มนายสุโชติ สวัสดิรักษ์ (35.50%)

ผู้ถือหุ้นอืน (29.00%)

หมายเหตุ * APC จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และชําระบญัชีภายหลังการโอนกิจการทงัหมดให้กับ UAC – APC แล้วเสร็จ

ทุน 50 ล้านบาท
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สําหรับผู้บริหารสนิสุดวนัที 30 กนัยายน 2557 ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษด้าน
บญัชีและภาษีอากรทีจดัทําโดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด ทงันี ข้อมลูทางการเงินของ APC ก่อนการ
ปรับปรุงดงักล่าว ณ วันที 30 กันยายน 2557  APC มีสินทรัพย์รวม 374.99 ล้านบาท หนีสินรวม 93.55 ล้านบาท 
สินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ 281.44 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิย้อนหลงั 12 เดือน เท่ากบั 55.89 ล้านบาท 

 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดาํเนินงาน = % กําไรสทุธิของกิจการทีทํารายการ / กําไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

 การจัดตงั UAC – APC การซือและรับโอนกิจการของ APC รวม 

ขนาดรายการ ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑ์นีได้ 100% * 64.01ล้านบาท / 67.26 ล้านบาท = 95.17% 95.17% 

 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสงิตอบแทน = จํานวนเงินทีชําระสงิตอบแทน / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

 การจัดตงั UAC – APC การซือและรับโอนกิจการของ APC รวม 

ขนาดรายการ 50 ล้านบาท / 1,698.27 ล้านบาท 

= 2.94% 

730.00 ล้านบาท / 1,698.27 ล้านบาท  

= 42.98% 

45.92%* 

หมายเหต ุ* ขนาดรายการดงักลา่ว เป็นผลรวมของขนาดรายการจดัตงั UAC – APC (ส่วนของทุน) ซึงมีมูลคา่รายการ 50 ล้านบาท 
และขนาดรายการซอืและรับโอนกจิการของ APC ซึงมีมลูคา่รายการ 730 ล้านบาท รวมเป็น 780 ล้านบาท 

 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้ นทุนทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ = จํานวนหุ้ นทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระค่า

สนิทรัพย์  / จํานวนหุ้นชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  

 การจัดตงั UAC – APC การซือและรับโอนกิจการของ APC 

ขนาดรายการ ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก 

ไม่มีการออกหลกัทรัพย์ 

ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก 

ไม่มีการออกหลกัทรัพย์ 

 

ทงันี เมือพิจารณารายการทงัสองดงักลา่วกบัรายการได้มาซึงสนิทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ 

(1) โครงการเดินท่อก๊าซโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP)  (2) โครงการลงทุน

โรงงานผลติเชือเพลงิไม้อดัเม็ด (Wood Pallet) และ (3) โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีติดตงับนหลงัคา 

(Solar PV Rooftop) ซึงมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสงิตอบแทน รวมเท่ากับร้อยละ 7.67
2
 ของสนิทรัพย์รวมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขนาดรายการได้มาซึงสนิทรัพย์ทงัหมดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสงิตอบแทน รวมเท่ากบัร้อยละ 53.59 

ของสนิทรัพย์รวม ดงันนั ขนาดรายการสงูสดุยงัคงเป็นเกณฑ์กาํไรสทุธิทีเท่ากบัร้อยละ 95.17 ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้อย

ละ 50.00 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

ดงันัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขออนุมตัิการ

เข้าทํารายการจากทีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผู้ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจดัให้มีทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของ

รายการตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึงในการอนมุัตกิารเข้าทํารายการดงักลา่ว ไม่มีผู้ถอืหุ้นมีส่วนได้เสยีทีไม่มีสทิธิลงคะแนนในการ

อนมุัติรายการ  

                                                        
2 โครงการเดนิท่อก๊าซโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) มลูคา่ 63 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 

3.57 (2) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเชอืเพลิงไม้อดัเม็ด (Wood Pallet) มลูคา่ 35 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 2.06  และ (3) โครงการ
ลงทนุผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีตดิตงับนหลังคา (Solar PV Rooftop) มลูคา่ 34.50 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 2.04 
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1.1.2 คู่ สัญญาและเงอืนไขสําคัญของสัญญา  
 

การซือและรับโอนกิจการของ APC 

คู่สญัญา 

ผู้ซอื : บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากดั (UAC – APC) ซึงเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ทีจะจดัตงัขึนใหม่ โดยบริษัทฯ ถอืหุ้น UAC – APC ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกต ุนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชชัพล ประสพโชค 

ผู้ขาย : บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

กบับริษัทจด

ทะเบียน    

: APC และบริษัทฯ ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือเป็นบุคคลทีมีความเกียวโยงกนั ตามนิยาม

รายการเกียวโยงกนัของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ทจ.21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการเกยีวโยงกนั และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ.2546 

  

สรุปเงือนไขสาํคญัของสญัญาโอนกิจการทังหมด  

คู่สญัญา :  บริษัท ยเูอซ ีแอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส ์จํากดั ในฐานะ “ผู้ รับโอน” 

 บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั ในฐานะ “ผู้ โอน”  

วนัลงนามใน

สญัญา 

: 21 มกราคม 2558 

ทรัพย์สนิในการ 

เข้าทํารายการ  

: กิจการทงัหมดของผู้โอน รวมถึงสนิทรัพย์ รายการลกูหนีค้างรับ หนีสนิ สทิธิและภาระหน้าทีตาม

สญัญาอืนๆ ประกนั บนัทึก ข้อมูล และลกูจ้างทังหมดของผู้ โอนทีมีอยูใ่นขณะนี รวมถึงทีจะมีขึน

ก่อนวนัโอนกิจการทงัหมด  

ราคาซือขาย : ไม่เกนิ 730 ล้านบาท  ภายใต้เงือนไขว่า ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน

สทุธิ ณ วนัโอนกิจการทังหมด ทีเปลียนแปลงลดลงอย่างมีนัยสําคญัเกินกว่าร้อยละ 10 จากที

แสดงไว้ในงบการเงินอ้างอิงเท่ากบั 281.35 ล้านบาท เว้นแต่ 

 เป็นการลดลงของสนิทรัพย์อนัเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ โอน และ  

 เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลภายใต้สญัญาฉบับนี ซึงผู้ โอนจะจา่ยเงินปันผลให้ผู้ถอืหุ้นของผู้

โอนเป็นจํานวนไม่เกิน 32.00 ล้านบาท เพือให้ผู้ถือหุ้ นของผู้ โอนนําเงินปันผลบางส่วนเป็น

ค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการทังหมดในครังนี 

วนัโอนกิจการ  : วนัที 30 เมษายน 2558 หรือวนัอืนใดทีคู่สญัญาตกลงกนั 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ 

เงือนไขบงัคบัก่อน : 1) การโอนกจิการทังหมดตามสญัญาฉบบันีต้องได้รับอนุมัติจากทีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ซึงกาํหนดจดัขนึในวนัที 12 มีนาคม 2558 

2) การเข้าทําสญัญาฉบับนีและการโอนกิจการทงัหมดต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นของผู้โอน ซงึ

กําหนดจดัขึนในวนัที 27 มีนาคม 2558 

3) ผู้ โอนได้ดําเนินการตามเงือนไขดงัตอ่ไปนีอย่างครบถ้วน 

o สง่มอบสตูรการผลติทุกสตูรทีผู้โอนใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ ปัจจุบัน รวมถึงเอกสาร
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แสดงวิธีการผลติและขนัตอนการผลติอย่างละเอียดให้แก่ผู้ รับโอน อย่างน้อย 3 วันทํา

การ กอ่นวนัโอนกจิการ  

o ผู้บริหารระดบัสงูลาออกจากการเป็นลกูจ้างของผู้ โอน และเข้าเป็นทีปรึกษาหรือลกูจ้าง

ของผู้ รับโอน โดยไม่มีการนับอายงุานต่อสาํหรับการจ้างงานโดยผู้ รับโอน ทังนี ข้อมูล

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร UAC คาดว่า จะว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงดงักล่าวเป็นที

ปรึกษาของ UAC – APC ต่อไป เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี  

o ดําเนินการให้ลกูจ้างของผู้ โอนยินยอมในการเปลยีนตวันายจ้างเป็นผู้รับโอน โดยให้นับ

อายงุานต่อสาํหรับการจ้างงานโดยผู้รับโอน 

o จัดทําบัญชีและงบการเงินสําหรับรอบปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ตาม

รูปแบบ เนือหา และเงือนไขทีผู้ รับโอนเห็นชอบ และดาํเนินการให้มีการตรวจสอบและ

รับรองโดยผู้สอบบัญชขีองผู้โอน 

o แจ้งและ/หรือได้มาซึงความเห็นชอบหรือความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคล 

หน่วยงาน เจ้าหนี หรือคูส่ญัญาทีเกียวข้อง 

คํารับรองของผู้ถือ

หุ้ นรายใหญ่ของผู้

โอน 

: ผู้ถอืหุ้นรายใหญใ่ห้คํารับรองทีจะไม่ทําธรุกิจประเภทเดียวกนักบัผู้ โอนหรือผู้ รับโอน หรือแข่งขนั

กบัผู้ โอนหรือผู้รับโอน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัโอนกิจการทงัหมด ทงันี 

การแข่งขนัทางอ้อมหมายรวมถึงการถือหุ้ นในนิติบุคคลทีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ

แข่งขนักบัผู้ โอนหรือผู้ รับโอน เกินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนชําระแล้วทังหมด 

การดําเนนิการ

ภายหลงัวนัโอน

กิจการทงัหมด 

: ผู้ โอนต้องยตุกิารประกอบกิจการทนัทีตงัแต่วันโอนกิจการทังหมด และให้ผู้ รับโอนมีสิทธิในการ

ดําเนินกิจการสืบต่อจากผู้ โอนแต่เพียงผู้ เดียว รวมทัง ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และ

เริมต้นกระบวนการชําระบัญชีภายหลงัการโอนกิจการทงัหมด  

ลกูจ้าง : ผู้ รับโอนจะจ้างลกูจ้างของผู้ โอน โดยให้มีผลนับแต่วนัเสร็จสินการโอนกิจการทังหมด ภายใต้

ข้อกําหนดและเงือนไขไม่ด้อยกว่าเงือนไขทีลกูจ้างเหลา่นันมีอยู่กบัผู้โอน 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่าย 

:  คู่สญัญาแต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส่วนตนเกียวกับธุรกรรมต่างๆ 

ภายใต้สญัญาฉบับนี 

 ผู้ โอนรับผิดชอบค่าภาษีทีเกยีวกบั หรือเป็นผลมาจาก หรือเกิดขึนจากธรุกรรมต่างๆ  ภายใต้

สญัญาฉบบันี ทีไม่ได้รับยกเว้นตามทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายทีดิน 

และ/หรือกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง 

 ผู้ โอนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกบัการโอนทีดิน 

 

มูลค่าสิงตอบแทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน และแหล่งเงนิทุนในการเข้าทํารายการ 

UAC – APC จะชําระคา่ตอบแทนการได้มาในกจิการของ APC มูลค่ารวมทังสินไม่เกิน 730 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์

เช็คทงัจํานวน ณ วนัโอนกจิการ อย่างไรกด็ี UAC – APC จะเข้าทํารายการภายหลงัจากได้รับอนมุัตจิากทีประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ครังที 1/2558 ซึงกาํหนดจดัขึนในวนัที 12 มีนาคม 2558 ผู้ โอนได้รับอนมุัติจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ โอน ซึง

กําหนดจดัขึนในวนัที 27 มีนาคม 2558 และเมือเงือนไขบงัคบัก่อนตา่งๆ ทีระบุไว้ในสญัญาโอนกิจการแล้วเสร็จ ซึงคาดว่าจะ

เสร็จสนิภายในเดือนเมษายน 2558 
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สาํหรับหลกัเกณฑ์ทีใช้ในการกาํหนดมลูคา่สงิตอบแทนในการรับโอนกิจการของ APC อ้างอิงจากการประเมินมูลคา่กิจการของ 

APC ซึงจดัทําโดยทีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ รวมทงัการเจรจาตอ่รองระหวา่ง

บริษัทฯ กบั APC ทังนี แหลง่เงินทนุในการเข้าซือและรับโอนกิจการจาก APC ของ UAC – APC ในครังนี มาจากเงนิกู้ยมืเงินจาก

สถาบนัการเงินของ UAC – APC ประมาณ 450 ล้านบาท และสว่นทีเหลอืมาจากเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ  โดยผู้บริหารของ

บริษัทฯ แจ้งว่าอยูร่ะหว่างพจิารณาเงือนไขทีได้รับจากสถาบนัการเงิน ซึงในเบืองต้นบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นเงินกู้ยืมระยะเวลา

ประมาณ 5 – 7 ปี และมีอตัราดอกเบียเป็นไปตามอตัราดอกเบียตลาดในขณะทีบริษัทฯ มีการกู้ยมื (MLR) ลบด้วยอัตราคงที 

 

1.1.3 ข้อมูลสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 
 

(1)  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จาํกัด  เป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ จะจดัตงัขนึใหม่  เพอืเป็นผู้ซือ

และรับโอนกจิการของ APC มาดําเนินการต่อไป ซึงมีข้อมูลสรุปดงัน ี

 

ชือบริษทั  : บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั 

ทนุจดทะเบียน : 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

กรรมการ : 1. นายกติติ   ชวีะเกต ุ

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 

3. นายชชัพล  ประสพโชค 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ได้แก ่นายกิตต ิ ชวีะเกต ุ หรือนางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส หรือ

นายชชัพล ประสพโชค  คนใดคนหนึงลงลายมือชอื และประทบัตราสาํคัญของบริษทัฯ 

หมายเหต ุจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษทัฯ ภายหลงัการเข้าทํารายการ  จะไม่มี

กรรมการของ APC เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัฯ และ UAC – APC แตอ่ยา่งใด 

ผู้ถอืหุ้น : 1. บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน)  จํานวน 499,997 หุ้น 

2. นายกติติ   ชวีะเกต ุ                            จํานวน     1 หุ้น 

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส              จํานวน     1 หุ้น 

4. นายชชัพล  ประสพโชค                       จํานวน     1 หุ้น 

 

(2)  กิจการทังหมดของบริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากัด 

 

ก) ประวตัิความเป็นมาและข้อมูลทัวไป 

APC  จัดตังขึนเมือวันที 1 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย 

ลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ ณ วนัที 5 มกราคม 2558  APC มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 

30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 

APC มีสาํนกังานใหญต่งัอยูที่เลขที 9/81 ซอยสภุาพงษ์ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  

ซึงเป็นอาคารเชา่จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ APC  มีโรงงาน 1 แห่ง ซึงเป็นกรรมสิทธิ ของ APC ตังอยู่ทีเลขที 50 หมู่ 

3 ถนนสายสคีิว-ชยัภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) ตําบลสคีิว อาํเภอสีคิว จงัหวัดนครราชสีมา เนือทีรวม 14-3-80 

ไร่ และมีคลงัสนิค้า 1 แห่ง ซึงเป็นกรรมสทิธิ ของ APC ตงัอยู่ทีเลขที 998 หมู่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ถนนสขุมุวิท
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สายเก่า ตําบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เนือทีรวม 9-2-0 ไร่ โดยสนิทรัพย์ดงักลา่ว

(โรงงาน เครืองจกัรอุปกรณ์ คลงัสนิค้า) ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 

 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร UAC ระบุว่า ภายหลงั UAC-APC รับโอนกิจการทังหมดจาก APC แล้ว UAC มีแผน

ทีจะย้ายสาํนักงานใหญ่มาอยูใ่นอาคารทีตังเดยีวกับสาํนักงานใหญ่ของ UAC เพือความสะดวกและความคล่องตวัใน

การประสานงานและการบริหารจดัการ โดยสญัญาเช่าดงักลา่วของ APC จะสนิสดุ ณ วนัที 1 สงิหาคม 2559 

 

ภาพโรงงาน อําเภอสีคิว จงัหวดันครราชสีมา และคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 

 

 

 

 

 

 

ข) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

APC ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลกั คือ เคมีภัณฑ์ประเภท 

ลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ทีใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น 

 อตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ (painting and coating)  

 อตุสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์   

 อตุสาหกรรมการผลติวสัดจุากใยสงัเคราะห์เพือนํามาเป็นวตัถดุิบในการผลติสงิทอและเครืองนุ่งห่ม   

 อตุสาหกรรมกาว (adhesives) เทปกาว  

 อตุสาหกรรมกระดาษและบรรจภุณัฑ์  

ปัจจบุนั ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ของ APC ประมาณร้อยละ 99 จําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึงสว่นใหญ่เกียวข้อง

กบัอตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ ประมาณร้อยละ 53 ของยอดขายทังหมดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557  โดย

โรงงานผลิตของ APC มีกําลงัการผลิตส ูงสุด 27,750 ตันต่อปี และโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2008 ซึง ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 มีพนกังานทงัหมด 71 คน  

 

ภาพตัวอย่างผลิตภณัฑ์ทีใช้เคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ของ APC เป็น

ส่วนประกอบ 
 

 

 

 

 

 

คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู โรงงาน อําเภอสคิีว จงัหวัดนครราชสีมา 

สีทากระเบืองหลังคา แผ่นใยสังเคราะห์ (Nonwoven) สีทาบ้าน 
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นอกจากนี APC ได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลติลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิ

เมอร์จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 3 บัตร โดยบัตรที 1 สําหรับสายการผลิตที 1 

สินสุดอายสุิทธิประโยชน์เมือปี 2554 บัตรที 2 สําหรับสายการผลิตที  2 สินสุดอายุสิทธิประโยชน์เมือวันที 2 

มกราคม 2558 ทีผ่านมา และบตัรที 3 APC ยงัไม่มีการลงทุนตามโครงการทีได้รับการสง่เสริม ซึงตามเงือนไขของ

บัตรที 3 ดังกล่าว APC ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งเปิดดําเนินการภายในวันที 19 มิถุนายน 2558 (36 

เดือนนบัแต่วนัทีได้รับการสง่เสริม เมือวนัที 20 มิถนุายน 2555) ซึงหากไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไขได้ อาจ

ถกูเพกิถอนสิทธิประโยชน์ทงัหมดหรือบางสว่น อยา่งไรก็ด ีข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร UAC ระบุว่า UAC มี

แผนงานทีจะลงทุนเพิมเครืองจักรสายการผลิตใหม่ ณ โรงงาน อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา เพือใช้สิทธิ

ประโยชน์ตามบตัรที 3  โดยจะดาํเนินการขอขยายการใช้สทิธิประโยชน์ตามบัตรที 3 จากสํานักงานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ภายหลงัการเข้าทํารายการ 

 

ทงันี รายละเอียดเกียวกบัทีตงัและข้อมลูสนิทรัพย์ของ APC อันได้แก่ โรงงาน เครืองจักรอุปกรณ์ คลงัสินค้า และ

ยานพาหนะ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี 

 

ค) รายชอืผู้ถือหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นของ APC ณ วนัที 5 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดงันี  

 

ตารางที 1 ผู้ ถือหุ้นของ APC ณ วันที 5 มกราคม 2558 

 รายชอื จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายบรรจง ภทัรเธียรไชย 106,500 35.50 

2. นายสโุชติ สวัสดิรักษ์ 85,500 28.50 

3. บริษัท ริชมอนด์ เคมิคอล แอนด์ เรซนิ ซนิดิเรียลเบอฮดั จํากดั* 45,000 15.00 

4. นายสรุพงษ์ วชัโรดมประเสริฐ 25,500 8.50 

5. นางจิรพรรณ ไพบูลย์วฒันพงศ์ 16,500 5.50 

6. นายสชุาติ สวสัดรัิกษ์ 15,000 5.00 

7. นางมุกดา สวสัดิรักษ์ 6,000 2.00 

 รวม 300,000 100.00 

หมายเหต ุ:  *เป็นบริษัททีจดทะเบียนและจดัตงัในประเทศมาเลเซีย โดยกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ริชมอนด์ เคมิคอล 
แอนด์ เรซนิ ซนิดิเรียลเบอฮดั จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือเป็นบุคคลทีมีความเกียวโยงกันกับผู้ ถือหุ้นและ

ผู้บริหารของ APC 
ทีมา : บริษัทฯ  

 
ง) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที 5 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัของ APC มีรายชอืดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางท ี2 คณะกรรมการบริษัทของ APC ณ วันที 5 มกราคม 2558 

 รายชอื ตาํแหน่ง 

1 นายสโุชติ สวัสดิรักษ์ กรรมการ  

2 นายบรรจง ภทัรเธียรไชย กรรมการ 
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 รายชอื ตาํแหน่ง 

3 นางจิรพรรณ ไพบูลย์วฒันพงศ์ กรรมการ 

4 นายควอน ซวี เคยีง กรรมการ  

5 นายสรุพงษ์ วชัโรดมประเสริฐ กรรมการ 

ทีมา : หนงัสือรับรองของ APC 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ได้แก ่นายสโุชติ สวัสดิรักษ์ ลงลายมือชอืร่วมกบันายบรรจง ภทัรเธียร

ไชย และประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือนายสโุชติ สวสัดิรักษ์ หรือนายบรรจง ภทัรเธียรไชย ลงลายมือชือร่วมกนั

กบักรรมการอืนอีก 1 คน รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 

ทงันี ภายหลงัการเข้าทํารายการ UAC – APC จะซือและรับโอนกิจการทังหมดของ APC รวมทังสนิทรัพย์ หนีสนิ 

สญัญาอืนๆ ลกูจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ APC รวมถึงสทิธิประโยชน์

ทงัหมดทีมีในสนิทรัพย์ดงักลา่ว ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด (Entire Business Transfer) จากนัน APC 

จะยุติการประกอบกิจการตังแต่วันโอนกิจการทังหมด รวมทังดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชี

ภายหลงัการโอนกิจการทงัหมดภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดยีวกบัทีมีการโอนกิจการทงัหมด 

  
จ) สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ APC สาํหรับปีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 ทีผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชขีองกจิการ ได้แก ่นางลดัดาวรรณ โกวิทกลูไกร ซงึไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. และงบการเงินสาํหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุ ณ วันที 30 กันยายน 2557 ซึงเป็นงบการเงินภายใน

สาํหรับผู้บริหาร ซงึไม่ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีรายละเอยีดโดยสรุปดงันี 

 

ตารางที 3 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของ APC 

สําหรับปีบัญชี 2554 - 2556 และงวด 9 เดอืน สินสุด ณ วนัท ี30 กันยายน 2557 

บริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมคิอล จาํกัด  
2554 2555 2556 

30 ก.ย. 
2557 งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด       109.87          86.30        125.04        108.78  

เงนิลงทนุชวัคราว                -           25.20                 -                  -   

ลกูหนีการค้า         93.38          91.54          86.27          88.49  

สนิค้าคงเหลอื         50.72          95.45          72.28          95.47  

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอืน           0.83            0.76            0.43            1.53  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน     254.80      299.25      284.02      294.27  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ       102.97          95.79          87.13          80.71 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน           0.02            0.02            0.02  -  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     102.99       95.81       87.15       80.71  
รวมสินทรัพย์     357.79      395.06      371.17      374.99  

หนีสินหมุนเวยีน     
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บริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมคิอล จาํกัด  
2554 2555 2556 

30 ก.ย. 
2557 งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

เจ้าหนีการค้า         73.40          91.73          55.05          90.97  

ภาษีเงินได้นิตบิุคคลค้างจ่าย           3.75            4.39            3.69            1.88  

เจ้าหนีเช่าซือ - สว่นทีครบกําหนดภายในหนึงปี           2.74            3.01            0.78                 -   

หนีสนิหมนุเวยีนอนื           2.98            1.36            2.09            0.70  

รวมหนีสินหมุนเวยีน      82.87      100.49       61.62       93.55  

หนีสินไม่หมุนเวียน     

เจ้าหนีเช่าซือ - สทุธิ           3.76            0.75                 -                  -   

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน        3.76         0.75            -             -   

รวมหนีสิน      86.63      101.24       61.62       93.55  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระแล้ว         30.00          30.00          30.00          30.00  

กําไรสะสม       241.16        263.82        279.55        251.44  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     271.16      293.82      309.55      281.44  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     357.79      395.06      371.17      374.99  

 

บริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมคิอล จาํกัด  
2554 2555 2556 

ม.ค.–ก.ย. 
2557 งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย       434.55        404.68        393.45        334.72  

รายได้อืน           2.60            5.32            3.49    2.44  

รวมรายได้     437.15      410.00      396.95      337.15  

ต้นทนุขาย       351.54        297.12        291.03        253.89  

ค่าใช้จ่ายในการขาย           8.87            9.40          10.18            7.36  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         17.69          19.64          19.58          14.14  

รวมค่าใช้จ่าย     378.10      326.16      320.79      275.39  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้      59.05       83.84       76.16       61.77  

ต้นทนุทางการเงิน           0.77            0.44            0.20  - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      58.28       83.40       75.96       61.77  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           5.67            9.74            8.03            5.88  

กําไรสุทธสํิาหรับปี      52.61       73.66       67.93       55.89  

 

บริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมคิอล จาํกดั 
2554 2555 2556 

ม.ค.–ก.ย.  
2557 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.07            2.98            4.61            3.15  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 2.45            2.02            3.43            2.11  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 4.51            4.38            4.43            5.11  

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี (วนั) 79.90          82.25          81.34          70.48  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 5.02            4.07            3.47            4.04  
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บริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมคิอล จาํกดั 
2554 2555 2556 

ม.ค.–ก.ย.  
2557 อัตราส่วนทางการเงนิ 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย (วนั) 71.75          88.55        103.74          89.20  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 3.25            3.60            3.97            4.64  

ระยะเวลาชาํระหนี (วนั) 110.64        100.04          90.78          77.64  

Cash Cycle (วนั) 41.01          70.77          94.30          82.04  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 19.10% 26.58% 26.03% 24.15% 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (%) 12.99% 19.40% 18.47% 17.73% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 12.04% 17.97% 17.11% 16.58% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.76% 26.07% 22.52% 25.22% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 13.23% 19.57% 17.73% 19.97% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 1.10            1.09            1.04            1.20  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.32            0.34            0.20            0.33  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  96.93% 70.87% 141.33% N/A 

 

คําอธบิายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ APC   

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้  

ในปี 2554 – 2556  APC มีรายได้จากการขายจํานวน 434.55 ล้านบาท 404.68 ล้านบาท และ 393.45 ล้านบาท ตามลําดับ 

ประกอบด้วย รายได้จากการผลติสนิค้าเพอืขายและการรับจ้างผลติร้อยละ 86.17 ร้อยละ 86.84 และร้อยละ 88.32 ของรายได้

จากการขาย และรายได้จากการซือมาขายไปร้อยละ 13.83 ร้อยละ 13.16 และร้อยละ 11.68 ของรายได้จากการขายในแต่ละ

ปี โดยรายได้จากการผลติสนิค้าเพอืขายและการรับจ้างผลติในปี 2554 – 2556 กวา่ร้อยละ 65.13 – 69.97 มาจากผลิตภัณฑ์ที

ใช้ในอตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ เช่น สทีาบ้าน สทีากระเบืองหลงัคา สทีาไม้ฝา เป็นต้น ทังนี รายได้จากการขายในปี 2555 

– 2556 ลดลงเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าร้อยละ 6.87 และร้อยละ 2.77 หรือ 29.87 ล้านบาท และ 11.23 ล้านบาท ตามลาํดับ 

สาเหตหุนึงเกดิจากการลดลงของรายได้จากการผลติสนิค้าเพือขายและการรับจ้างผลิต อนัเป็นผลมาจากการลดลงของราคา

ขายต่อกิโลกรัมทีผนัผวนตามราคาตลาดของวตัถดุิบทีใช้ในการผลติ ในขณะทีปริมาณการขายมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง 

อีกสาเหตหุนึงเกิดจากการลดลงของปริมาณการขายสนิค้าประเภทซือมาขายไปบางรายการ เนืองจากในปีก่อนหน้า APC มี

การนําเข้าเคมีภณัฑ์บางสว่นมาจากต่างประเทศตามคาํสงัซอืของลกูค้าโดยเฉพาะ 

 

สาํหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 APC มีรายได้จากการขายจํานวน 334.72 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการผลิตสินค้า

เพือขายและการรับจ้างผลติ ร้อยละ 91.28 และรายได้จากสนิค้าซอืมาขายไปร้อยละ 8.72 ของรายได้จากการขาย ตามลําดับ 

โดยในช่วงเดือนเมษายนของปี 2557 APC ได้เปลยีนนโยบายจากการรับจ้างผลติสินค้าให้กบัลกูค้ารายหนึง มาเป็นการผลิต
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เพือขายให้กบัลกูค้ารายดงักลา่วแทน ทําให้ APC สามารถรับรู้รายได้เพิมมากขึนจากเดิมทีรับรู้รายได้ค่าแรงจากการรับจ้าง

ผลติเท่านัน 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุขายของ APC ทีสาํคญัประกอบด้วย วตัถดุิบทีใช้ในการผลติ ต้นทุนสินค้าซอืมาขายไป ค่าไฟฟ้าและค่านํามัน เงินเดือน

และสวสัดิการพนักงาน และค่าเสอืมราคา เป็นต้น โดยในปี 2554 – 2556  APC มีต้นทนุขายจาํนวน 351.54 ล้านบาท 297.12 

ล้านบาท และ 291.03 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.90 ร้อยละ 73.42 และร้อยละ 73.97 ของรายได้จากการ

ขายในแต่ละปี  สาเหตุทีต้นทุนขายในปี 2555 – 2556 ลดลงเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าร้อยละ 15.48 และร้อยละ 2.05 หรือ 

54.42 ล้านบาท และ 6.10 ล้านบาท ตามลาํดับ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนค่าวัตถุดิบทีใช้ในการผลิตและ

ต้นทนุสนิค้าซือมาขายไป  โดย APC สงัซอืวตัถดุบิหลกัทีใช้ในการผลติจากผู้ขายภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่  

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ APC ทีสําคญัประกอบด้วย ค่าขนสง่สินค้า เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสือม

ราคา ค่าใช้จ่ายสาํหรับยานพาหนะและค่าเช่าสํานักงาน เป็นต้น โดยในปี 2554 – 2556 APC มีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารจํานวน 26.56 ล้านบาท 29.04 ล้านบาท และ 29.76 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.11 ร้อยละ 7.18 และ

ร้อยละ 7.56 ของรายได้จากการขายในแตล่ะปี โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร APC มีแนวโน้มเพิมขึน ส่วนใหญ่เกิดจาก

การเพมิขึนของคา่ใช้จ่ายทีเกยีวกบัพนักงานตามนโยบายการปรับค่าแรงขนัตําของรัฐบาล 

 

สาํหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 APC มีต้นทนุขายจํานวน 253.89 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 75.85 ของรายได้จากการ

ขาย ในขณะท ีAPC มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 21.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของรายได้จากการขาย 

 

กําไร 

APC มีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2554 – 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 52.61 ล้านบาท 73.66 ล้านบาท 

67.93 ล้านบาท และ 55.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสทุธิร้อยละ 12.04 ร้อยละ 17.97 ร้อยละ 17.11 และร้อยละ 16.58 

ตามลาํดบั โดยในปี 2555 APC มีกําไรสทุธิเพมิขนึจากปี 2554 ร้อยละ 40.00 หรือ 21.05 ล้านบาท เนืองจากต้นทุนขายลดลง

ในอัตราส่วนทีมากกว่าการลดลงของรายได้จากการขาย ในขณะทีปี 2556 APC มีกําไรสทุธิลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 7.78 

หรือ 5.73 ล้านบาท ตามการลดลงของยอดขาย 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของ APC ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 357.79 ล้านบาท 395.06 ล้านบาท และ 371.17 ล้าน

บาท ตามลาํดบั ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 254.80 ล้านบาท 299.25 ล้านบาท และ 284.02 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 71.22 ร้อยละ 75.75 และร้อยละ 76.52 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลาํดบั โดยสนิทรัพย์หมุนเวียนหลกั ได้แก ่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัวคราว ซึงคิดเป็นร้อยละ 43.12 ร้อยละ 35.22 และร้อยละ 44.03 ของ

สนิทรัพย์หมนุเวียนรวมในปี 2554 – 2556 ตามลาํดับ และลกูหนีการค้า ซึงคิดเป็นร้อยละ 36.65 ร้อยละ 30.59 และร้อยละ 

30.37 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละปี โดยสาเหตทุีทําให้สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 ร้อยละ 

17.44 หรือ 44.45 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของสนิค้าคงเหลอืจํานวน 44.73 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นสารเคมี 
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ซึงเป็นวตัถดุบิหลกัทีใช้ในการผลติสนิค้า สว่นในปี 2556 สนิทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปี  2555 ร้อยละ 5.09 หรือ 15.23 ล้าน

บาท จากการลดลงของสนิค้าคงเหลอืจํานวน 23.17 ล้านบาท 

 

ในขณะทีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 102.99 ล้านบาท 95.81 ล้านบาท และ 87.15 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 28.78 ร้อยละ 24.25 และร้อยละ 23.48 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ  ซึงลดลงจากการตัดค่าเสือมราคาประจําปี

เป็นหลกั โดยสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลกั ได้แก่ ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.98 ของสนิทรัพย์ไม่

หมุนเวยีนในปี 2554 – 2556  

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 APC มีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 374.99 ล้านบาท ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 294.27 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 78.48 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 80.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

21.52 ของสนิทรัพย์รวม โดย ณ 30 กนัยายน 2557  สนิค้าคงเหลอืเพิมขึนจํานวน 23.19 ล้านบาท เนืองจากมียอดการสงัซือ

สินค้าเพิมขึนจากลกูค้ารายใหญ่ในช่วงเดือนกนัยายน 2557 ทําให้มีการผลิตสินค้าเพือเตรียมจัดส่งในเดือนตุลาคม 2557 

นอกจากนี ผู้บริหารของ APC คาดการณ์ว่าราคาตลาดโลกของวัตถุดิบหลกัทีใช้ในการผลิตมีแนวโน้มเพิมสงูขึนไปจนถึงช่วง

ปลายปี 2557 ทําให้มีการสงัซือวตัถดุิบหลกัดังกล่าวมาสาํรองไว้ ในขณะทีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 

16.26 ล้านบาท 

 

หนีสิน 

ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 – 2556 APC มีหนีสินรวมจํานวน 86.63 ล้านบาท 101.24 ล้านบาท และ 61.62 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เมือพจิารณาโครงสร้างหนีสนิรวมในปี 2554 – 2556 พบว่าประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 82.87 ล้านบาท 

100.49 ล้านบาท และ 61.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.66 ร้อยละ 99.26 และร้อยละ 100.00 ของหนีสนิรวมในแต่ละปี 

โดยรายการทีสาํคญัของหนีสนิ ได้แก่ เจ้าหนีการค้า ซึงคิดเป็นร้อยละ 84.73 ร้อยละ 90.61 และร้อยละ 89.34 ของหนีสินรวม

ในปี 2554 – 2556 ซึงสว่นใหญ่ APC จะซือวัตถุดิบจากผู้ขายในประเทศ ทังนี สาเหตุทีหนีสินรวมในปี 2555 เพิมขึนจากปี 

2554 ร้อยละ 16.85 หรือ 14.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าจํานวน 18.32 ล้านบาท ในขณะที

เจ้าหนีเช่าซือลดลงจํานวน 2.74 ล้านบาท สาํหรับในปี 2556 หนีสนิรวมลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 39.13 หรือ 39.61 ล้านบาท 

สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเจ้าหนีการค้าจํานวน 36.67 ล้านบาท 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 APC มีหนีสนิรวมทงัสนิ 93.55 ล้านบาท ซึงเป็นหนีสินหมุนเวียนทังจํานวน ทังนี สาเหตุทีหนีสิน

รวมของ APC ณ สนิไตรมาสที 3 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สนิปี 2556 ร้อยละ 51.81 หรือ 31.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากการเพมิขึนของเจ้าหนีการค้าจํานวน 35.91 ล้านบาท จากการสงัซือวตัถดิุบหลกัเพมิขึนตามทีกลา่วไว้ข้างต้น  

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 APC มีสว่นของผู้ถือหุ้นจาํนวน 271.16 ล้านบาท 293.82 

ล้านบาท 309.55 ล้านบาท และ 281.44 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึนเมือเทียบกับปี

ก่อนหน้าร้อยละ 8.36 และร้อยละ 5.35 หรือจํานวน 22.66 ล้านบาท และ 15.73 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึงเป็นผลมาจากผลการ

ดําเนินงานทีมีกําไรสทุธิในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 96.93 ร้อยละ 70.87 และร้อยละ 141.33 ของกําไร

สทุธิในปี 2554 – 2556 ตามลาํดบั 
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ฉ) สภาวะอุตสาหกรรม 

เนืองจากกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ของ APC ในปัจจบุัน คือ ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมต่างๆ  เช่น อตุสาหกรรมสแีละการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์  อุตสาหกรรมสิงทอ

และเครืองนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจภุัณฑ์ ดังนัน การดําเนินธุรกิจของ APC จึงมีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัการเติบโตของภาวะเศรษฐกจิโดยรวมและภาคอตุสาหกรรมดงักลา่ว ซึงมีรายละเอียดดงัน ี

 

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

 ข้อมูลดงักล่าวปรากฏอยู่ในข้อ 6 สภาวะอตุสาหกรรม ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี 

 

สภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าผลิตภณัฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ของ APC 

ข้อมูลจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึงจัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม ณ เดอืนธันวาคม 2557 สรุปภาวะอตุสาหกรรมต่างๆ ซึงเป็นกลุ่มลกูค้าผลติภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชัน

และลาเท็กซ์โพลเิมอร์ของ APC ดงันี 

 เคมีภณัฑ์ การสง่ออกเคมีภณัฑ์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่ารวม 220,053 ล้านบาท หรือเพิมขึน 

21,514 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ทีมีสดัสว่นมูลค่าการส่งออกสําคัญ ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด และ

เคมีภัณฑ์อินทรีย์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 38.99  ร้อยละ 26.46  และร้อยละ19.20 ตามลาํดับ แนวโน้ม

อตุสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในปี 2558 คาดว่าจะมีการสง่ออกเพิมขึนร้อยละ 6.02 จากปี 2557 เนืองจากการฟืนตวั

ของเศรษฐกิจโลก ความชดัเจนของการลงทุนในภาครัฐ และผลการเร่งรัดอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน

ในช่วงครึงหลงัของปี 2557 ซึงคาดวา่จะเริมมีการดําเนินโครงการในปี 2558 รวมทังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในปี 2558 อยา่งเป็นทางการ   สาํหรับอตุสาหกรรมส ี(เป็นเคมีภัณฑ์ขนัปลาย) มีมูลคา่สง่ออก 17,475 

ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 16.24 เมือเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยตลาดส่งออกทีสาํคัญ ได้แก่ จีน บังคลา

เทศ และอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 10.01 ร้อยละ 9.30 และร้อยละ 9.15 ตามลําดบั ขณะทีมีมูลค่านําเข้าส ี

41,287 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 9.51 เมือเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยตลาดนําเข้าสําคัญในปีนี ได้แก่ 

ญีปุ่ น และจีน คิดเป็นร้อยละ 20.42 และร้อยละ 20.08 ตามลาํดบั 

 อุตสาหกรรมทีเกียวเนืองกับอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

ปูนซีเมนต์ การผลติปูนซีเมนต์ปี 2557 คาดว่าจะมีปริมาณการผลติปนูเม็ด 41.59 ล้านตัน เพิมขึนร้อยละ 9.16 

เมือเทียบกบัปีก่อน ขณะทปีริมาณการผลติปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) 43.40 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 0.89 เมือ

เทียบกบัปีก่อน โดยพิจารณาในภาพรวม พบว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังคงขยายตวัดี แม้ว่าในปี 2557 

ปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะไม่ขยายตวัมากเท่าทีคาดการณ์ไว้ เนืองจากเศรษฐกิจของไทย

ชะลอตัวลงอย่างต่อเนืองตลอดทังปี  ประกอบกับราคาทีดินปรับสูงขึนมาก ส่งผลให้ผู้ ประกอบการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ชะลอการขยายการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการสง่ออกทีเพิมขึนจะเป็น

ปัจจัยสําคัญทีทําให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยขยายตัวได้ต่อไป  สําหรับปี 2558 คาดการณ์ว่า 

อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์จะยงัคงขยายตวัได้ดี เนืองจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มสงูขึน

จากแผนการลงทนุในโครงสร้างพนืฐานตา่งๆ ของภาครัฐ  โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทีจะ

เป็นการเปิดพนืทีก่อสร้างใหม่ ทําให้ภาคเอกชนขยายการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ได้มากขนึ 

เซรามิก ปี 2557 มีปริมาณการผลติกระเบืองปพูนืและบุผนัง จํานวน 163.62 ล้านตารางเมตร และเครืองสขุภัณฑ์ 

มีปริมาณการผลติ จํานวน 7.31 ล้านชิน เมือเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.18 และร้อยละ 2.66 ตามลาํดับ 
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เนืองจากได้รับผลกระทบตอ่เนืองจากนโยบายรถยนต์คนัแรกทีผู้บริโภคให้ความสําคญักับการซือรถยนต์ จึงชะลอ

การปรับปรุงซ่อมแซมทีอยู่อาศยัออกไป รวมทังปัญหาทางการเมืองทีต่อเนืองจากปีทีแล้ว ส่งผลให้การลงทุนใน

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวั และทําให้การใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกซึงเป็นอตุสาหกรรมต่อเนืองลดลงตามไปด้วย 

อยา่งไรก็ด ีคาดการณ์วา่การผลิตและจําหน่ายเซรามิก ปี 2558 มีแนวโน้มเพิมขึนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล การขยายการลงทุนโครงสร้างพืนฐานของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ การจัดตงัเขตเศรษฐกิจ

พิเศษใน 5 พืนทีชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา รวมทังการเปิดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ในปี 2558 จะทําให้นักลงทนุต่างชาติเข้ามาขยายการลงทุนเพิมมากขึน ปัจจัยต่างๆ เหลา่นี ทํา

ให้ความต้องการภาคอสงัหาริมทรัพย์เพิมมากขึนและสง่ผลให้อตุสาหกรรมเซรามิกขยายตวัไปในทิศทางเดียวกนั 

 เยือกระดาษ กระดาษ และสิงพิมพ์ การผลิตเยือกระดาษและกระดาษในปี 2557 เพิมขึนร้อยละ 9.77 เมือ

เทียบกบัปีก่อนหน้า เนืองจากมีการผลติเยือใยสนัและเยือกระดาษรีไซเคิล เพือใช้ทดแทนเยือใยยาวบางส่วนที

นําเข้าจากต่างประเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสง่ออกเยือกระดาษทีมีแนวโน้มเพิมขึน   ในส่วนของ

กระดาษ ได้แก ่กระดาษแขง็ กระดาษคราฟท์ และกระดาษลกูฟูก คาดว่าจะเพิมขึนร้อยละ 6.58 ร้อยละ 5.12 และ

ร้อยละ 0.01 ตามลาํดับ เป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองทีมีทิศทางชัดเจนขึนตังแต่ช่วงไตรมาส 2 ทําให้

นกัลงทนุมีความมนัใจมากขึน รวมทังมีการกระตุ้นการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจเริม

ฟืนตัวดีขึน สําหรับปี 2558 คาดว่าการผลิตและการส่งออกเยือกระดาษ กระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษจะ

ขยายตัวตามความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่อเนืองทีมีแนวโน้มขยายตัว จากการฟืนตัวของ

เศรษฐกจิภายในประเทศ และการสง่ออกทีจะเพมิขนึตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และ

จีน  ประกอบกบัมีการขยายการลงทนุทงัในประเทศและต่างประเทศของกลุม่กระดาษและบรรจภุณัฑ์ของไทย 

 สิงทอและเครืองนุ่งห่ม ปี 2557 การผลติสงิทอและเครืองนุ่งห่มไทยในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะกลุม่

เสอืผ้าสาํเร็จรูป ซึงผู้ผลติเสอืผ้ากีฬาอาจได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากคําสงัซือในลกีกีฬาประเภทต่างๆ ส่งผลให้มูลค่า

การสง่ออกในกลุม่ดงักล่าวขยายตวัตามความต้องการในตลาดส่งออกหลกั สําหรับการผลิตเส้นใยสิงทอฯ และผ้า

ผืนอาจหดตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความต้องการโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน  ซึงจะทําให้การส่งออกขยายตัว 

ประกอบกบัตลาดสหรัฐอเมริกาและญีปุ่ นขยายตัวอย่างต่อเนือง เนืองจากการปรับตัวดีขึนของเศรษฐกิจโลกและ

การเพิมขึนของสว่นแบ่งตลาดในประเทศญีปุ่ น หลังจากญีปุ่ นมีการลดคําสังซือจากจีนเพือลดความเสยีงจาก

ปัญหาเศรษฐกิจ สาํหรับแนวโน้มปี 2558 คาดว่าการผลิตสงิทอและเครืองนุ่งห่มในภาพรวมจะยงัขยายตวัได้ ทัง

ภาคการผลติและการสง่ออก โดยกลุม่สงิทอจะเป็นการผลิตเพือป้อนสู่ตลาดอาเซียนเป็นสว่นใหญ่ สําหรับเสอืผ้า

สาํเร็จรูป ภาครัฐได้สนบัสนุนให้ผู้ผลติขนาดกลางและขนาดย่อมขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศในกลุม่ CLMV 

เพือใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน ค่าจ้างทีตํา และสิทธิประโยชน์ทางภาษี  (GSP) จากตลาดสง่ออกหลกั เช่น สหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ประกอบกบัมีปัจจัยสนับสนุนทีเอือต่อการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอาเซียนมีผลตอ่ความต้องการบริโภคของประชากรในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 พลาสติก การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 2557 คาดว่าจะมีมูลค่า120,525 ล้านบาท โดยสินค้าทีมีการ

สง่ออกเพมิขึน ได้แก่ ใยยาวเดียว เครืองสขุภัณฑ์ และหลอดหรือท่อ แผ่นฟิลม์ชนิดยึดติดในตวั และของทีใช้

ลาํเลยีงหรือบรรจสุนิค้า โดยเพมิขึนร้อยละ101.13 ร้อยละ 24.85 และร้อยละ18.77 ตามลาํดับ เมือเทียบกับปี

ก่อนแนวโน้มปี 2558 คาดว่าจะมีการสง่ออกผลติภัณฑ์พลาสติกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 132,577 ล้านบาท 

หรือเพิมขึนร้อยละ 10.01 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2557 เนืองจากคาดว่าประเทศคู่ค้าทีสาํคัญของไทย ได้แก่ 

ญีปุ่ น และสหรัฐอเมริกาจะมีภาวะเศรษฐกิจทีดีขึน และความร่วมมือกนัทางด้านเศรษฐกิจของประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึน นอกจากนี ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์มีการคาดการณ์

ว่าจะมีการขยายตวัตามแนวรถไฟฟ้า รวมถึงตามแนวชายแดนทีติดกบัประเทศเพือนบ้าน ซึงมีแนวโน้มขยายตวั

อยา่งต่อเนือง เพือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี  2558 ส่งผลให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์

พลาสติกเพมิขึน 

 

1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

การขยายการลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมลัชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ด้วยการจดัตงับริษัทย่อย

แห่งใหม่ขึน เพือซือและรับโอนกิจการทังหมดจาก APC ซึงเป็นกิจการทีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับมี

เสถียรภาพด้านรายได้และมีผลกําไรอย่างต่อเนือง จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ มีแหลง่รายได้จากธุรกจิใหม่ ทีจะช่วยผลกัดันให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานโดยรวมเตบิโตอย่างต่อเนืองไปในอนาคต อีกทัง กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์

ของ APC และ/หรือประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน เพือเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม

บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้ เช่น การแลกเปลยีนฐานข้อมูลลกูค้า การใช้พืนทีคลงัสนิค้าของ APC ทียงัมิได้มีการใช้ประโยชน์อย่าง

เต็มทีในปัจจบุนัเป็นทีตงัสายการผลติและคลงัเก็บสนิค้าเพมิเติมสาํหรับผลติภัณฑ์เคมีภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

 

นอกจากนี การขยายธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ ในธุรกจิผลติและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์

ในครังนี จะช่วยเพิมสดัส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม เพือให้โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนาคตมีความสมดลุเพมิขึนกว่าในปัจจบุนัทีมีสดัสว่นรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังานและปิโตรเลียมร้อย

ละ 71.02 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ขณะทีมีรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมร้อยละ 16.34 ของ

รายได้จากการขายและให้บริการ (อ้างอิงข้อมูลงวด 9 เดือนแรกของปี 2557) อีกทัง การก้าวสูก่ารเป็นผู้ผลติและจําหน่าย

ผลติภณัฑ์เคมีภณัฑ์ด้วยตนเอง (จากเดิมทีเป็นเพียงผู้นําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพียงอย่างเดียว) อาจช่วย

สนบัสนุนให้การเติบโตในธุรกจิดงักลา่วของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปอยา่งยงัยืนในอนาคต รวมทงัช่วยลดผลกระทบทีอาจจะเกดิขึน

จากความเสยีงของการประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมีภัณฑ์ต่างๆ ทีอาจเกิดขนึในอนาคต เชน่ การถกูยกเลิก

สทิธิในการเป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมีภณัฑ์จากบริษัทเจ้าของเครืองหมายการค้าและ/หรือผลติภณัฑ์  การแข่งขนั

จากคู่แข่งรายใหม่ๆ ในตลาด เป็นต้น 

 

1.2.2   เปรียบเทียบข้อดแีละข้อด้อยของการทํารายการ 
 

ข้อดีของการทํารายการ  

1. เป็นการลงทนุในกิจการทีมีศกัยภาพในการดําเนินธรุกิจและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดจีากการลงทุน 

เนืองจากผลการดําเนินงานของ APC ในช่วงทีผา่นมา มีรายได้และมีผลกําไรอย่างต่อเนือง โดยในปี 2554 – 2556 และ

งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 APC มีรายได้รวมจํานวน 437.15 ล้านบาท 410.00 ล้านบาท 396.95 ล้านบาท และ 337.15 

ล้านบาท ตามลาํดบั และมีกําไรสทุธิจํานวน 52.61 ล้านบาท 73.66 ล้านบาท 67.93 ล้านบาท และ 55.89 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดย ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 APC มีหนีสนิทังหมดจํานวน 93.55 ล้านบาท ซึงเป็นหนีสินหมุนเวียนทัง

จํานวน (สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีการค้าจาํนวน 90.96 ล้านบาท) โดยไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจากการกู้ยืม ประกอบกับ

ศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกจิของ APC ทีมีอยูใ่นปัจจบุัน อาทิ 
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 สนิทรัพย ์ :  APC มีโรงงาน  เครืองจกัรอปุกรณ์  คลงัสินค้า และยานพาหนะในการจัดสง่สินค้าเป็นของตนเอง ซึง

ปัจจบุนัสนิทรัพย์ดงักลา่วมีการใช้งานอยา่งตอ่เนืองเพอืรองรับการประกอบธุรกิจได้เป็นปกติ  นอกจากนี สินทรัพย์

ดงักลา่วยงัมีศกัยภาพเพยีงพอทีจะรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต เช่น ทดีนิอนัเป็นทีตงัโรงงาน 

(อําเภอสคีิว จงัหวดันครราชสมีา) และคลงัสนิค้า (นิคมอตุสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ) ของ APC พบว่า 

ปัจจบุนัมีการใช้ประโยชน์จากทีดนิประมาณร้อยละ 40 – 50 ของพนืทีรวม เชน่เดียวกบักําลงัการผลติสนิค้าทีสามารถ

ขยายเพิมขึนได้จากปัจจบุันที APC มีอัตราการใช้กําลงัการผลิตจริงประมาณร้อยละ 40 ของกําลงัการผลิตสงูสดุ 

(กําลงัการผลติสงูสดุเท่ากบั 27,750 ตนัต่อปี) 

 บุคลากร :  APC มีผู้บริหารและเจ้าหน้าทีซึงมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชียวชาญในธุรกจิผลติและจาํหน่ายลา

เท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสงูซึงมีประสบการณ์ทํางานในธุรกิจดงักลา่วมาเป็น

ระยะเวลากว่า 30 ปี ขณะทีพนักงานทัวไปมีอายงุานเฉลียประมาณ 3 ปี โดยภายหลงัทํารายการ UAC – APC จะ

ว่าจ้างผู้บริหารและพนกังานของ APC มาเป็นทีปรึกษาและ/หรือพนักงานของ UAC – APC ต่อไป 

 สตูรการผลติ :  นอกจากสตูรการผลติทีมีอยู่ในปัจจบุัน   APC ยังมีการวิจัยและพัฒนาสตูรและเทคโนโลยีการผลิต

อยา่งต่อเนือง เพอืพฒันาคุณภาพผลติภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ของกิจการให้ก้าวทนัต่อเทคโนโลยี

ทีเปลยีนแปลงไป และสามารถตอบรับกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าในแต่ละอตุสาหกรรม ซึงอาจมีความต้องการ

คณุสมบตัขิองสนิค้าทีแตกต่างกนั โดยจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ APC ระบุว่า การให้บริการวิจยัและพฒันาสตูร

การผลติตามคําสงัของลกูค้าเฉพาะรายนนั ทําให้ APC มีข้อได้เปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอืนในธุรกจิ 

 ฐานลกูค้า : กลุม่ลกูค้าในปัจจบุนัของ APC เป็นผู้ประกอบการในหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมส ี อตุสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพมิพ์ อตุสาหกรรมกาว ซึงอาจช่วยลดความเสยีงใน

กรณทีีอตุสาหกรรมใดมีการชะลอตวัอยา่งมีนัยสาํคญั 

ทงันี ภายหลงัการเข้าทํารายการ UAC – APC จะรับโอนสนิทรัพย์ทงัหมดดงักลา่วข้างต้นจาก APC เพือมาดําเนินธุรกิจ

ต่อไป ดังนัน การเข้าทํารายการของ UAC – APC ซึงเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในครังนี จึงเป็นการลงทุนในกิจการทีมี

ศักยภาพในการประกอบธุรกจิ และสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดจีากการดาํเนินธุรกจิของ UAC – APC 

ในอนาคต (กรณีผลการดําเนินงานของ UAC – APC ภายหลงัการรับโอนกิจการจาก APC เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้)  

 

2. เพิมศกัยภาพและขดีความสามารถในการดําเนินธุรกจิด้านเคมีภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ  

ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ทีรับโอนจาก APC หรือประสานความร่วมมือทาง

ธุรกจิระหว่างกนั เพือเพมิศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิด้านเคมีภัณฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ได้ในหลายด้าน เชน่  

 การแลกเปลียนฐานข้อมูลลกูค้า ซึงอาจสร้างโอกาสให้บริษัทฯ และ UAC – APC สามารถเพิมยอดขายผลติภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ของตนจากฐานลกูค้าของอีกฝ่ายได้ โดยปัจจบุัน ผลติภัณฑ์หลกัของ APC อนัได้แก่ ลาเท็กซ์อีมัลชันและลา

เท็กซ์โพลเิมอร์ ไม่ซาํซ้อนกบัผลติภณัฑ์เคมีภัณฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทฯ เช่น ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม

เคมีภัณฑ์และตวัทําละลาย (Chemicals & Solvent Products) ผลติภัณฑ์ในกลุ่มอตุสาหกรรมนํามันหล่อลืนและ

สารเติมแต่ง (Base oil and Additives) และผลติภัณฑ์ในกลุ่มอตุสาหกรรมการจดัการของเสียต่างๆ ของโรงงาน 

(Emission & Waste management)  

 ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของ UAC – APC เชน่ บริษัทฯ อาจใช้พนืทีโรงงานและคลงัสนิค้าของ UAC – APC ทียงัมิได้

มีการใช้ประโยชน์อย่างเตม็ทีในปัจจบุัน เพอืรองรับการขยายธรุกิจด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เป็นคลงัเก็บ

สนิค้าเพิมเตมิ เป็นทีตงัสายการผลติสาํหรับผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น  
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3. สร้างธุรกิจใหม่เพือเพมิแหลง่รายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

การซือและรับโอนกิจการทังหมดของ APC เป็นการขยายการลงทุนของกลุม่บริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจผู้ผลิตและจําหน่าย

เคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์นัน จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ มีแหลง่รายได้จากธุรกจิใหม่ โดยธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ดังกล่าวมีแนวโน้มการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกนักบัภาวะ

เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึงข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวมในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 และร้อยละ 2 – 3 

ตามลาํดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตวัดีขึนของภาคการส่งออกตามแนวโน้มการฟืนตัวของเศรษฐกิจและ

ปริมาณการค้าโลกในปี 2558 ขณะทีการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว เช่นเดียวกบั

แนวโน้มอุตสาหกรรมของกลุม่ลกูค้าผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ของ APC อันได้แก่ อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ อตุสาหกรรมทีเกยีวเนืองกบัอสงัหาริมทรัพย์และการกอ่สร้าง อตุสาหกรรมเยอืกระดาษ กระดาษ และสิงพิมพ์ 

อตุสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่ม ซึงสาํนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมคาดการณ์ว่า สภาวะอุตสาหกรรมดังกล่าวในปี 

2558 ยังมีแนวโน้มขยายตวัขึนจากปีก่อนหน้า เนืองจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและประเทศคู่ค้าทีมีทิศทาง

ปรับตวัดีขนึ รวมถึงปัจจยัสนบัสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานของภาครัฐ  และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (รายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าผลติภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ของ APC 

ปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.3 (2) ฉ) ของรายงานฉบับนี) 

 

นอกจากนี ในปี 2554 – 2556  APC มีรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศเพียงร้อยละ 0.29 – 1.64 ของรายได้จาก

การผลิต ซึงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ APC ระบุว่า ในช่วงทีผ่านมา APC มีรายได้ส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศ

ค่อนข้างน้อย เนืองจากข้อจํากัดของพนักงานขายต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยความพร้อมของบุคลากรฝ่ายขาย

ต่างประเทศของกลุม่บริษัทฯ  ประกอบกบัผลิตภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ของ APC มีความ

ต้องการสงูจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซยีน ซึงมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและภาคการก่อสร้าง เช่น พม่า 

ลาว กมัพชูา และเวียดนาม ขณะที APC ยังดําเนินการผลิตไม่เต็มกําลงัการผลิตในปัจจบุัน ดงันัน การเข้าทํารายการ

ดังกล่าว จึงเป็นแนวทางหนึงในการเพิมโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายตลาดต่างประเทศสําหรับผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

 

4. สนบัสนุนให้กลุม่บริษัทฯ สามารถเริมธุรกจิใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

การขยายการลงทุนของกลุม่บริษัทฯ เข้าส ูธุ่รกิจผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิ

เมอร์ ด้วยการซือและรับโอนกิจการจาก APC ในครังนี จะทําให้ UAC – APC สามารถเริมต้นธุรกิจดงักล่าวและเพิม

โอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุได้รวดเร็วเมือเทียบกบัการที UAC – APC เริมธุรกิจด้วยตนเอง ซึงคาดว่า

จะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างมากเมือเทียบกับการเข้าทํารายการในครังนี อีกทัง ต้องอาศัยความ

เชียวชาญและประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้และผลการดําเนินงานจากการประกอบธุรกิจ

ของ UAC – APC ได้ทนัทีภายหลงัการเข้าทํารายการ 

 

5. ปรับโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษทัฯ ให้มีความสมดลุ 

เนืองจากปัจจบุัน กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกิจพลงังานและปิโตรเลยีมประมาณร้อย

ละ 60 ของรายได้รวม ดงันันการขยายธุรกจิของกลุม่บริษัทฯ ในธรุกิจผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนั

และลาเท็กซ์โพลเิมอร์ในครังนี จะช่วยเพิมสดัสว่นรายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม เพือให้โครงสร้างรายได้ของ
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กลุม่บริษัทฯ ในอนาคตมีความสมดลุเพมิขนึกว่าในปัจจบุัน  ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสยีงหรือผลกระทบที

อาจจะเกิดขึนต่อกลุ่มบริษัทฯ กรณีรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังานและปิโตรเลียมไม่เป็นไปตาม

แผนงานหรือเป้าหมายทีวางไว้ ทงันี ในปี 2554 – 2556 และ 9 เดือนแรกของปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภัณฑ์

ในกลุม่ธุรกจิพลงังานและปิโตรเลยีมร้อยละ 71.77 ร้อยละ 56.73 ร้อยละ 52.91 และร้อยละ 71.02 ของรายได้จากการขาย

และให้บริการ ตามลาํดบั ขณะทีมีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมร้อยละ 22.74 ร้อยละ 29.88 ร้อยละ 

20.15 และร้อยละ 16.34 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ตามลาํดบั 

 

อีกทัง การขยายการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุม่บริษัทฯ จากเดิมทีเป็นเพียงผู้นําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ สู่การเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ด้วยตนเองนัน อาจช่วยสนับสนุนให้การเติบโตในธุรกิจ

ดังกลา่วของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปอยา่งยงัยืนในอนาคต รวมทัง ช่วยลดผลกระทบทอีาจจะเกิดขึนจากความเสียงของการ

ประกอบธรุกิจนําเข้าและจาํหน่ายผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ตา่งๆ ทีอาจเกดิขึนในอนาคต เช่น การถกูยกเลกิสิทธิในการเป็นผู้

นําเข้าและจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมีภัณฑ์จากบริษัทเจ้าของเครืองหมายการค้าและ/หรือผลติภณัฑ์  การแข่งขนัจากคู่แข่ง

รายใหม่ๆ ในตลาด เป็นต้น 

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทํารายการ 

1. เพิมภาระกู้ยมืเงินและภาระดอกเบียกบัสถาบันการเงิน 

เนืองจากแหลง่เงินทนุในการเข้าทํารายการของ UAC – APC ครังนี จะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน คือ 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ UAC – APC จํานวน 450 ล้านบาท สง่ผลให้ภายหลงัการเข้าทํารายการ กลุม่บริษัทฯ จะ

มีภาระหนีสนิและดอกเบียเพมิสงูขึน ทงันี ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมจาํนวน 772.23 ล้านบาท เป็น

หนีสนิทีมีภาระดอกเบียจํานวน 595.87 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 0.83 เท่า ซึงภายหลงัการเข้าทํารายการ 

บริษัทฯ จะมีอตัราสว่นหนีสนิตอ่ทนุประมาณ 1.73 เท่า (โดยรายละเอียดการคํานวณผลกระทบจากการเข้าทํารายการ  

ปรากฏอยูใ่นสว่นที 2 ของรายงานฉบับนี) 

 

อยา่งไรกด็ ีแม้ว่าการเข้าทํารายการในครังนี UAC – APC จะใช้แหลง่เงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 

450 ล้านบาท และเงินทนุจากบริษัทฯ จาํนวน 280 ล้านบาท แต่เมือพิจารณาถึงเงินทุนจากทุนจดทะเบียนของ UAC – 

APC ในปัจจบุัน จํานวน 50 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีจะได้มาจากการรับโอนกิจการของ APC 

(ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 มีจํานวน 108.78 ล้านบาท) ประกอบกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตของ 

UAC – APC ภายหลงัการเข้าทํารายการ ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าจะมีจํานวนเพียงพอต่อการชําระดอกเบีย

และชําระคืนเงินกู้ยืมดงักลา่วได้ภายในกาํหนดเวลา อีกทัง ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการในครังนีจะไม่

สง่ผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสภาพคลอ่งและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

2. ผลกระทบจากการบนัทึกคา่ความนิยมในการเข้าซอืและรับโอนกจิการของ APC ในงบการเงินของบริษัทฯ  

ในกรณีทีราคาซือขายมีมูลค่าสงูกว่ามูลคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิของ APC ณ วนัทําการซือขาย (ซึงบริษัทฯ จะ

จดัให้มีการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิของ APC ณ วนัทําการซือขาย) โดยหากภายหลงัการเข้าทํา

รายการ ผลการดาํเนินงานของ APC ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ค่าความนิยมดงักลา่วในภายหลงั ซึงจะมีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ โดยราคาซอืขายในครังนรีวมทงัสนิ

ไม่เกนิ 730 ล้านบาท ในขณะที ณ 30 กนัยายน 2557 งบการเงินของ APC ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบ
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ทานเป็นกรณีพิเศษด้านบญัชีและภาษีอากรทีปรากฎในสารสนเทศในการเข้าทํารายการของบริษทัฯ มสีนิทรัพย์รวมเทา่กบั 

372.33 ล้านบาท (ยงัไม่รวมสว่นเพิมจากการประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์ 65.54 ล้านบาท โดยมูลค่าตามบัญชีของทีดิน 

อาคาร และอปุกรณ์ของ APC สว่นทีมีการประเมินมูลค่าสนิทรัพย์เพิมเตมิ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 เท่ากบั 80.30 ล้าน

บาท ขณะทีราคาประเมินสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอสิระเท่ากบั 145.84 ล้านบาท โดยรายละเอียดการประเมินราคา

สนิทรัพย์ของ APC โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี) และมีหนีสนิรวม 102.50 ล้าน

บาท โดยหากคํานวณจากราคาเข้าทํารายการที 730 ล้านบาทและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินของ APC 

ภายหลงัการปรับปรุงด้วยสว่นเพิมจากการประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์ข้างต้น จะมีคา่ความนิยมเท่ากบั 426.63 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ด ีเนืองจากบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิของ APC ทงัทีมีตวัตน และไม่มี

ตวัตน ณ วนัทําการซอืขาย มลูค่าของคา่ความนิยมอาจแตกต่างจากจํานวนดงักลา่ว 

 

นอกจากนี เมือพจิารณาถึงกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที APC คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจ

ในปัจจบุัน ตามการประมาณการของทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ รวมถึงประโยชน์สว่นเพิม (Synergy) ทีคาดว่าจะได้รับ

จากการเข้าทํารายการ ตามทีกลา่วไว้ในข้อดีของการทํารายการข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอสิระจงึเห็นว่ามลูค่าการซือ

ขายจํานวน 730 ล้านบาทนัน มีความเหมาะสมเมือเทียบกบัคา่ความนิยมทีจะเกิดขึนจากการเข้าทํารายการครังน ี

 

3. เป็นการลงทนุในธุรกิจใหม่ทีกลุม่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดําเนินธรุกิจทีจํากดั 

ด้วยเหตทุีกลุม่บริษัทฯ ยงัไม่เคยมีการลงทุนในธรุกิจผลติและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อมีัลชนัและลาเท็กซ์โพลิ

เมอร์มากอ่น ซงึด้วยข้อจํากดัดงักลา่ว อาจทําให้ UAC – APC ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึงพิงความรู้และ

ประสบการณ์ของผู้บ ริหารเดิมของ  APC ในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ

บริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้เตรียมสรรหาผู้บริหารทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจผลติ

เคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์มากกว่า 35 ปี มาบริหารจดัการธุรกิจของ UAC – APC ภายหลงั

การรับโอนกิจการทงัหมดจาก APC เสร็จสนิลง ประกอบกบั UAC – APC จะว่าจ้างผู้บริหารและพนักงานของ APC มา

เป็นทีปรึกษาและ/หรือพนักงานของ UAC – APC ด้วยเหตนุี ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า UAC – APC จะสามารถดําเนิน

ธุรกจิดงักลา่วต่อไปได้ทนัทีและอยา่งต่อเนืองภายหลงัการเข้าทํารายการ 

 

4. ความเสยีงกรณีผลการดําเนินงานของ UAC – APC ภายหลงัการรับโอนกิจการไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้  

กรณีทีผลการดําเนินงานของ UAC – APC ภายหลงัการรับโอนกิจการจาก APC ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ซึงอาจ

เกิดขึนได้จากหลายสาเหต ุอาทิ การปรับตัวเพิมขึนของต้นทุนการผลติ การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึงจะ

สง่ผลกระทบตอ่การผลติของภาคอตุสาหกรรมประเภทต่างๆ  เป็นต้น กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ 

UAC – APC ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ และทําให้ผลตอบแทนทีบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการขยายการลงทุนใน

ธุรกจิเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ผ่านการดําเนินการของบริษัทย่อยฯ ลา่ช้าออกไป 

 

5. ความเสยีงกรณีเงือนไขบงัคบักอ่นการทํารายการไม่บรรลผุลสาํเร็จ 

เนืองจากสญัญาโอนกจิการได้กําหนดเงือนไขบงัคบัก่อนทีคู่สญัญาทังสองฝ่ายต้องดาํเนินการให้บรรลผุลสําเร็จก่อนเข้า

ทํารายการหลายประการ เช่น การเข้าทํารายการต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้ นของ APC รวมทัง

ได้รับความเห็นชอบหรือความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคล หน่วยงาน เจ้าหนี หรือคู่สญัญาทีเกียวข้อง เป็น

ต้น ดงันนั กรณีเงือนไขบงัคบักอ่นข้อหนึงข้อใดไม่บรรลผุลสําเร็จ ซึงเป็นเหตุให้  UAC – APC ไม่สามารถซือและรับโอน
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กิจการทงัหมดจาก APC ได้นนั บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสูญเปล่า เช่น  ค่า

ตรวจสอบสถานะกจิการ (Due Diligence) ค่าทีปรึกษากฎหมาย คา่ทีปรึกษาทางการเงินในการเข้าทํารายการ เป็นต้น  

 
1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงอืนไขของรายการ 

 

1.3.1  ความเป็นธรรมของราคาในการซือและรับโอนกิจการทังหมดของ APC 
 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประเมินมูลค่า

กิจการของ APC ด้วยวิธีทางการเงิน 4 วิธี ดงันี 

1) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

2) วิธีปรับปรุงมูลคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

3) วิธีเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 

 วิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) 

 วิธีอตัราสว่นราคาต่อกาํไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 

4) วิธีมลูคา่ปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

รายละเอียดการประเมินมูลค่ากจิการของ APC ในแต่ละวิธีเป็นดงันี 
 

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

การประเมินมลูค่ากิจการตามวิธีนีจะแสดงมลูค่ากิจการโดยอ้างอิงกบัมูลค่าตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของ APC ณ 

เวลาใดเวลาหนึง โดยในการประเมินมูลค่าในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินภายในสาํหรับผู้บริหารของ 

APC สาํหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุ ณ 30 กนัยายน 2557 ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพเิศษด้าน

บัญชีและภาษีอากรทีจัดทําโดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด (“EY”) ตามทีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํา

รายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึงครอบคลมุรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินทีอาจเกิดขึน ตามการ

ประเมินผลกระทบจากการบนัทึกบญัชี การใช้นโยบายบัญชีทียงัไม่สอดคล้องกบันโยบายบัญชขีองบริษัทฯ ทีใช้มาตรฐานการ

บญัชีสาํหรับกิจการทีมีสว่นได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities : PAEs) เช่น การตังสาํรองค่าเผือหนีสงสยัจะ

สญู การตงัคา่เผือการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลือ และการประมาณการภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น 

ทงันี เมือวนัที 21 มกราคม 2558 UAC – APC (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีจดัตังขึนใหม่เพือซือและรับโอนกิจการทังหมดจาก 

APC) ได้ลงนามในสญัญาโอนกจิการทังหมดกบั APC โดยเงือนไขในสญัญาดงักลา่วระบุไว้ว่า APC จะดําเนินการจ่ายเงินปัน

ผลให้กบัผู้ถือหุ้นของ APC เป็นจํานวนไม่เกิน  32.00 ล้านบาท นับแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัโอนกิจการทังหมด ซึง

เงือนไขดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ทีมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของ APC ณ 30 กนัยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี 

ก) การจ่ายเงินปันผลจํานวน 12.00 ล้านบาท : APC ได้ดําเนินการประกาศจ่ายเงินปันผลจํานวนดงักลา่วเมือวันที 5 

ธันวาคม 2557 และได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ถือหุ้นครบแล้วทังจาํนวน เมือวนัที 22 ธันวาคม 2557 

ข) การจ่ายเงินปันผลจํานวน 20.00 ล้านบาท : APC คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิมเติมอีกจํานวน 20.00 

ล้านบาท ให้กับผู้ ถือหุ้ นของ APC ก่อนวัน โอนกิจการ เพือนําเงินไปจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนและการจดทะเบียนโอนทีดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมถึงค่าทีปรึกษาและ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีได้ระบุไว้ในสญัญาโอนกิจการทงัหมด 
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ดงันัน เพอืเป็นการสะท้อนถึงมลูคา่ตามบญัชีของ APC ภายหลงัการจ่ายเงนิปันผลข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทําการ

ปรับปรุงมลูค่าตามบัญชี ณ 30 กนัยายน 2557 โดยมีรายละเอยีดดงัน ี

 

ตารางท ี4 การคํานวณหามูลค่ากิจการตามวิธีมูลค่าตามบัญชีของ APC ณ 30 กันยายน 2557 

ก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผลนับตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันโอนกิจการทังหมด 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 57 การจ่ายเงินปันผล ภายหลังการจ่ายเงนิปันผล 

ทนุทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว  30.00 - 30.00 

บวก กําไรสะสม  239.83 (32.00) 207.83 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ APC  269.83 (32.00) 237.83 
 

จากตารางข้างต้น มูลค่ากิจการของ APC ตามวธีิมูลค่าตามบัญชีภายหลังการจ่ายเงนิปันผลเท่ากับ 237.83 ล้านบาท 

ซึงตํากวา่มูลค่าในการเข้าทํารายการที 730.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.42 หรือ 492.17 ล้านบาท 

 

2)  วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 

การประเมินมูลค่ากิจการตามวิธีนี เป็นการนํามูลค่าตามบัญชีของ APC ตามงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหารของ APC 

สาํหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุ ณ 30 กนัยายน 2557 ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพเิศษด้านบัญชี

และภาษีอากรทีจดัทําโดย EY ตามทีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และภายหลงัการ

จ่ายเงินปันผลนบัตงัแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัโอนกิจการทังหมด (รายละเอียดแสดงไว้ในการประเมินมูลค่าโดยวิธี

มลูค่าตามบัญชี) มาปรับปรุงด้วยรายการส่วนเพิม (ลด) ของมูลค่าสนิทรัพย์บางรายการของ APC ทีมีการประเมินมูลค่าใหม่ 

โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายงานการประเมินมลูค่าสนิทรัพย์ของ APC จํานวน 4 รายการ ซึงจดัทําโดยบริษัท 

พรสยามคอนซลัแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (“พรสยาม”) ซึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย (VAT) ซึงจดัทําขึนในวนัที 

4, 26 – 27 พฤศจกิายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพือสาธารณะ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันทีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจดัทํารายงานฉบบันี โดยราคาประเมินสนิทรัพย์ของ APC สรุปได้ดงันี 
 

ตารางที 5 ส่วนเพิม (ลด) จากการประเมนิมูลค่าของสนิทรัพย์ 

 รายการ 
(หน่วย : บาท) 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 ก.ย. 57 

ราคา
ประเมนิ  

วิธปีระเมนิ 

1. โรงงานจงัหวัดนครราชสมีา 

-ทีดนิ เนือที 14-3-80 ไร่ (14.95 ไร่) 

-สงิปลกูสร้าง 11 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดนิ 

 

4,641,495 

8,073,706 

 

14,950,000 

 22,147,800 

 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

วิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิ 

2. เครืองจักรอปุกรณ์ของโรงงานจงัหวดันครราชสมีา 

จํานวน 58 รายการ  
8,335,937 28,000,000 วิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิ 

3. คลงัสนิค้านิคมอตุสาหกรรมบางป ู

-ทีดนิ เนือที 9 – 2 – 0 ไร่ (3,800 ตร.ว.) 

-สงิปลกูสร้าง 4 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดิน 

 

39,045,000 

17,088,873 

 

57,000,000 

13,533,300 

 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

วิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิ 

4. รถยนต ์จาํนวน 10 รายการ  3,112,225 10,210,000 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

มูลค่ารวม 80,297,236 145,841,100  
ส่วนเพิม (ลด) จากมูลค่าตามบัญชี 65,543,864  

หมายเหตุ * รายละเอียดการประเมินราคาของผู้ประเมนิราคาอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี 
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ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอสิระได้นํารายการข้างต้นมาปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของ APC โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 

ตารางที 6 การคํานวณหามูลค่ากิจการตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ APC 

รายการ จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ APC ภายหลังการจ่ายเงินปันผล  237.83 

บวก สว่นเพิมจากการประเมินราคาสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 65.54 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ APC ณ 30 ก.ย. 57 ภายหลังการปรับปรุง 303.37 

 

จากตารางข้างต้น มูลค่ากิจการของ APC ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 303.37 ล้านบาท ซึงตํากว่ามูลค่าใน

การเข้าทํารายการที 730.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.44 หรือ 426.63 ล้านบาท 

 

3)  วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 
 

การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นในตลาด เป็นการประเมินโดยพิจารณาอตัราสว่นต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีมีลกัษณะการประกอบธรุกิจคล้ายคลงึกนักบัการประกอบธุรกิจของ APC โดยมีสมมติฐานหลกัว่าบริษัทที

มีลกัษณะการดําเนินงานคล้ายคลงึกนั น่าจะมีอตัราสว่นทางการเงินบางประการ อาทิเช่น อตัราสว่นราคาตลาดต่อมูลค่าตาม

บญัชี (Price to Book Value Ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) ทีใกล้เคียงกัน ทังนี ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงบริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ เพอืสะท้อนถึงลกัษณะการ

ประกอบธรุกิจทีคล้ายคลงึกบั APC โดยปัจจบุนั APC มีรายได้หลกัมาจากการผลติเคมีภณัฑ์เพือขายและการรับจ้างผลติ (คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 90.62 ของรายได้รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557)  

 

ทงันี รายชือบริษัทจดทะเบียนทีใช้อ้างอิงจํานวน 4 บริษัท มีรายละเอยีดดงัแสดงไว้ดงันี  

 

ตารางที 7 บริษทัจดทะเบียนทมีีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ APC สําหรับการเปรียบเทียบ 
รายชือบริษัท ตวัย่อหลักทรัพย์ ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1. บริษัท แกรทททิดู อนิฟินิท 
จํากดั (มหาชน) 

GIFT ประกอบธุรกิจหลกัในการจัดหา พัฒนาและจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิด
พิเศษ (Specialty Chemical) สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เ ช่น 
อตุสาหกรรมเครืองสําอาง ส ีพลาสติกและบรรจุภณัฑ์และเวชภณัฑ์ เป็นต้น  

2. บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั 
(มหาชน) 

SUTHA ประกอบธรุกจิผลติและจําหน่ายสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียม
คาร์บอเนต และจําหน่ายสินค้า/บริการอืน รวมทงัให้บริการจําหน่ายและ
ติดตงัเครืองจักรและอปุกรณ์การผลติปูนขาว 

3. บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล 
จํากดั (มหาชน) 

SWC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมี เคหะภัณฑ์ ทีใช้ในบ้ านเรือน 
อตุสาหกรรม สาธารณสขุชมุชน และเคมภัีณฑ์เพือการเกษตรกรรม 

4. บริษัท ยบิูส (เอเชีย) จํากดั 
(มหาชน) 

UBIS ประกอบธรุกจิผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง และแลค
เกอร์เคลือบกระป๋อง เพือใช้ในอุตสาหกรรมการผลติภาชนะ กระป๋องโลหะ 
และฝาโลหะ ในการบรรจอุาหาร เครืองดืม และผลติภณัฑ์อืนๆ 

ทีมา : แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี 2556 (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษัท 

 

ในการประเมินมลูค่ากิจการโดยวิธีเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาดนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อ

มลูค่าตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach) และวิธีอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 

โดยมีรายละเอยีดการประเมินมูลค่ากิจการของ APC ดังต่อไปนี 
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ก)     วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
 

สาํหรับการประเมินมลูคา่กิจการของ APC โดยใช้วิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูคา่ตามบญัชี ทีปรึกษาทางการเงินอสิระได้กําหนดให้

วนัที 16 มกราคม 2558 ซึงเป็นวนัซือขายหลกัทรัพย์วันสดุท้ายก่อนการเผยแพร่มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้าทํา

รายการครังนี เป็นวนัทีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นราคาต่อมลูคา่ตามบญัชี (“P/BV”) เฉลยีย้อนหลงั สาํหรับช่วงเวลา 15 – 360 

วนัทําการ ซึงมีรายละเอียด ดงัน  ี

 

ตารางที 8 P/BV เฉลียย้อนหลังของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทยีบ  

บริษทัทนํีามา
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (จํานวนวนัทําการ) 

15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน 360 วัน 

GIFT 3.49 3.53 3.38 3.25 2.75 2.45 2.19 

SUTHA 3.77 3.88 4.12 4.24 4.28 N/A N/A 

SWC 1.91 1.91 1.90 1.90 1.90 1.95 2.02 

UBIS 3.78 3.77 3.69 3.65 3.46 3.54 3.66 

ค่าเฉลีย P/BV 3.06 3.07 2.99 2.93 2.70 2.64 2.62 

ทีมา: ข้อมลู ณ วนัที 16 มกราคม 2558 จาก www.setsmart.com 

หมายเหต ุ* ไม่รวมคา่เฉลีย P/BV ของ SUTHA เนืองจาก SUTHA เพิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือวันที 3 เมษายน 2557 
จงึทําให้ไม่สามารถคํานวณคา่เฉลีย P/BV ย้อนหลงัตงัแต่ช่วง 240 – 360 วนัทําการได้ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย P/BV ย้อนหลงัดังแสดงไว้ในตารางข้างต้น ไปคณูกับมูลค่าตามบัญชีของ APC โดย

อ้างอิงจากมลูค่าตามบัญชี ณ 30 กนัยายน 2557 ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพเิศษด้านบญัชี

และภาษีอากรทีจดัทําโดย EY ตามทีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และภายหลงัการ

จ่ายเงินปันผลนบัแต่วนัที 1 ตลุาคม 2557 จนถึงวนัโอนกิจการทงัหมดจาํนวนไม่เกนิ 32.00 ล้านบาท (รายละเอียดการคํานวณ

แสดงไว้ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีมลูค่าตามบัญชี) โดยมีรายละเอียดการประเมินดงันี 

 

ตารางที 9 การประเมินมูลค่ากิจการของ APC โดยการเทยีบเคยีงกบั P/BV เฉลียย้อนหลัง 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง 
(วันทําการ) 

ค่าเฉลีย P/BV 
(เท่า) (1) 

มูลค่าตามบัญช ี
(ล้านบาท) (2) 

มูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนัทําการ 3.06 

237.83 

727.16 

30 วนัทําการ 3.07 729.89 

60 วนัทําการ 2.99 710.94 

90 วนัทําการ 2.93 697.74 

180 วนัทําการ 2.70 642.94 

240 วนัทําการ 2.64 628.86 

360 วนัทําการ 2.62 623.93 

ช่วงมูลค่ากิจการ APC (ล้านบาท) 623.93 – 729.89  

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงมูลค่ากิจการของ APC ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 623.93 – 729.89  

ล้านบาท ซึงตํากวา่มูลค่าในการเข้าทํารายการที 730.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 – 14.53 หรือ 0.11 – 106.07 ล้านบาท 
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รายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 33 

                                                  

ข) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach)  
 

สาํหรับการประเมินมลูคา่กิจการของ APC โดยใช้วิธีอตัราสว่นราคาต่อกาํไรสทุธิ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดให้วันที 

16 มกราคม 2558 เป็นวันทีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธิ (“PER”) เฉลียย้อนหลงั โดยทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้คาํนวณ PER เฉลยีย้อนหลงั สําหรับชว่งเวลา 15 – 360 วนัทําการ ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 

ตารางที 10 PER เฉลียย้อนหลังของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทยีบ 

บริษทัทนํีามา
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (จํานวนวนัทําการ) 
15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน 360 วัน 

GIFT 19.94 20.15 19.41 18.80 17.18 15.32 13.52 

SUTHA 19.44 19.99 21.27 21.89 21.27 N/A N/A 

SWC 14.08 14.12 13.46 13.06 12.05 11.42 11.15 

UBIS 16.95 16.91 16.05 15.53 14.88 14.88 15.18 

ค่าเฉลีย PER 16.99 17.06 16.31 15.79 14.70 13.87 13.29 

ทีมา: ข้อมลู ณ วนัที 16 มกราคม 2558 จาก www.setsmart.com 

หมายเหต ุ* ไม่รวมคา่เฉลีย PER ของ SUTHA เนืองจาก SUTHA เพิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมือวันที 3 เมษายน 2557 จึง
ทําให้ไม่สามารถคาํนวณคา่เฉลีย PER ย้อนหลงัตงัแตช่ว่ง 240 – 360 วนัทําการได้ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย PER ย้อนหลงัของบริษัทเทียบเคียงทีคํานวณได้ไปคูณกับกําไรสทุธิของ APC โดยที

ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงกําไรสทุธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) จากงบการเงิน

ภายในของ APC ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษด้านบัญชีและภาษีอากรทีจัดทําโดย EY 

ตามทีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ  จํานวน 64.01 ล้านบาท โดยรายละเอียดการ

ประเมินมูลค่ากจิการของ APC เป็นดงัน ี

 

ตารางที 11 การประเมินมูลค่ากิจการของ APC โดยการเทยีบเคยีงกับ PER เฉลียย้อนหลัง 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง  
(วันทําการ) 

ค่าเฉลีย PER 
(เท่า) (1) 

กําไรสุทธ ิ 
(ล้านบาท) (2) 

มูลค่ากิจการ (ล้าน
บาท) (3) = (1) x (2) 

15 วนัทําการ 16.99 

64.01 

1,087.61 

30 วนัทําการ 17.06 1,092.12 

60 วนัทําการ 16.31 1,043.84 

90 วนัทําการ 15.79 1,010.85 

180 วนัทําการ 14.70 941.10 

240 วนัทําการ 13.87 887.77 

360 วนัทําการ 13.29 850.40 

ช่วงมูลค่ากิจการ APC (ล้านบาท) 850.40 – 1,092.12 

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงมูลค่ากิจการของ APC ตามวธีิอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธเิท่ากับ 850.40 – 1,092.12 ล้าน

บาท ซึงสงูกว่ามูลค่าในการเข้าทํารายการที 730.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 – 49.61 หรือ 120.40 – 362.12 ล้านบาท 
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4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

การประเมินมลูค่ายตุธิรรมด้วยวิธีนี เป็นวธีิการประเมินมลูคา่โดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต

ของ APC โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที APC คาดว่าจะได้รับจากการจัดทําประมาณการ

ทางการเงิน ด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของ APC เพือหา

มลูค่าปัจจุบันสทุธิของกิจการ ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงิน โดยอ้างอิงจากประมาณการซึง

จดัทําโดยผู้บริหารของ APC และทําการปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถงึสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

และให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั (Conservative Basis) ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทาง

การเงินตงัแต่ปี 2558 – 2562 โดยประมาณการทางการเงินดงักลา่ว จดัทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลยีนแปลงใดๆ 

ทีมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของ APC โดยในกรณีทีมีเหตกุารณ์ใดๆ ทีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการดําเนิน

ธุรกจิของ APC อาจสง่ผลให้การประเมินมลูค่ากิจการของ APC เปลยีนแปลงไปด้วยเชน่กนั  

 

สมมติฐานสาํคัญทีใช้ในการจดัทําประมาณการทางการเงินมีดังน ี

1) รายได้ 

 รายได้จากการผลติและรายได้จากการซอืมาขายไป 

รายได้หลกัของ APC มาจากการผลติเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ทีใช้ในอตุสาหกรรม อกี

ทงั ยงัมีรายได้จากการซือมาขายไปเคมีภณัฑ์บางประเภท (Trading) เช่น UV rasin และ Pigment โดยผู้บริหารของ 

APC มีนโยบายในการกําหนดราคาขายสินค้าทัง 2 ประเภท แบบต้นทุนบวกกําไร (Cost-Plus Pricing) ทังนี ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการขาย โดยแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี 

1) รายได้จากการผลติ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเตบิโตของปริมาณการขายตังแต่ปี 2558

เป็นต้นไป ทีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยอ้างอิงจากค่าเฉลยีของอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปี 2555 – 

2557 ซึงสอดคล้องกบันโยบายจากผู้บริหารของ APC และประมาณการราคาขายต่อกิโลกรัมในปี 2558 จาก

ค่าเฉลียของราคาขายต่อกิโลกรัมในปี 2555 – 2557 ส่งผลให้ค่าเฉลียของราคาขายต่อกิโลกรัมทีนํามาใช้

ประมาณการในปี 2558 ลดลงจากราคาขายต่อกิโลกรัมจริงในปี 2557 ร้อยละ 6.14 จากนันกําหนดให้คงที

ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

2) รายได้จากการซือมาขายไป ทีปรึกษาทางการเงินอสิระประมาณการอตัราการเติบโตของปริมาณการขายจาก

การซือมาขายไปร้อยละ 1.00 ต่อปี อ้างอิงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ APC และประมาณการราคาขายต่อ

กิโลกรัมในปี 2558 โดยอ้างอิงจากค่าเฉลยีของราคาขายต่อกิโลกรัมในปี 2555 – 2557 ส่งผลให้ค่าเฉลยีของ

ราคาขายต่อกิโลกรัมทีนํามาใช้ประมาณการในปี 2558 ลดลงจากราคาขายต่อกิโลกรัมจริงในปี 2557 ร้อยละ 

7.94 จากนันกําหนดให้คงทีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

 รายได้อืน 

รายได้อืนส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากการขายถงัหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทีใช้แล้ว รายได้ค่าเช่า รายได้

ดอกเบียรับ เป็นต้น โดยในปี 2558 ทีปรึกษาทางการเงินอสิระประมาณการรายได้จากการขายถงัหรือภาชนะบรรจุ

สารเคมีทีใช้แล้วเป็นร้อยละของรายได้จากการขาย โดยอ้างอิงจากคา่เฉลียของอตัราสว่นดังกลา่วในปี 2555 – 2557 

ซึงเท่ากับร้อยละ 0.53 และกําหนดให้มีอตัราคงทีตลอดระยะเวลาประมาณการ สําหรับรายได้ส่วนอืน ทีปรึกษา
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ทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้ทีเกิดขึนจริงในปี 2557 เท่ากับ  1.18 ล้านบาทต่อปี และ

กําหนดให้มีจาํนวนคงทีตลอดระยะเวลาประมาณการ  

 

 ตารางที 12 ประมาณการรายได้ของ APC 

หน่วย: ล้านบาท 2555A 2556A 2557E 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

รายได้จากการผลติ 351.44  347.50  394.63  375.94  381.58  387.31  393.12  399.01  

รายได้จากการซือมาขายไป 53.24  45.95  37.16  34.55  34.90  35.24  35.60  35.95  

รายได้อืน 5.32  3.49  2.73  3.35  3.38  3.41  3.45  3.48  

รวมรายได้ 410.00  396.95   434.51   413.84   419.86   425.97   432.16   438.45  
 

2) ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายหลกัประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดุบิทีใช้ในการผลิต ต้นทุนสินค้าซือมาขายไป ค่าไฟฟ้าและค่านํามัน ค่าใช้จ่าย

พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการผลติอนื และค่าเสอืมราคา เป็นต้น ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนวัตถดุิบ

เป็นอตัราสว่นตอ่รายได้จากการขายสนิค้าแต่ละประเภท (สินค้าที APC ผลติเอง และสินค้าประเภทซือมาขายไป) โดย

อ้างอิงจากค่าเฉลยีของอตัราสว่นดงักลา่วในปี 2555 – 2557 นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราค่า

ไฟฟ้าและคา่นํามัน รวมถงึต้นทุนการผลติอืน เป็นร้อยละต่อรายได้จากการขายสินค้าที APC ผลติเอง และประมาณการ

อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ 6.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของ APC ซึงมีนโยบายการปรับเพิมผลประโยชน์พนกังานในอัตราดงักล่าว โดยมีรายละเอยีดของต้นทนุขายดงันี 

 

ตารางที 13 ประมาณการต้นทุนขายของ APC 

หน่วย: ล้านบาท 2555A 2556A 2557E 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

ต้นทนุวตัถดุบิทีใช้ในการผลติ 223.51  216.46  274.04  244.78  248.45  252.18  255.96  259.80  

ต้นทนุสนิค้าซือมาขายไป 45.53  38.28  32.05  29.38  29.67  29.97  30.27  30.57  

ค่าใช้จ่ายพนกังาน 7.64  8.36  9.59  10.16  10.77  11.42  12.10  12.83  

ค่าไฟฟ้าและค่านํามนั 8.99  9.34  9.08  9.45  9.60  9.74  9.89  10.03  

ค่าเสอืมราคาและต้นทนุการ

ผลติอนืๆ 

11.46  18.59  8.32  13.69  14.23  11.71  11.77  12.31  

รวมต้นทุนขาย  297.12   291.03   333.07   307.47   312.72   315.01   319.99   325.55  

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วย คา่ขนส่งสนิค้า เงินเดอืนและสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน ค่าเสือม

ราคา ค่าใช้จา่ยสาํหรับยานพาหนะ และค่าเช่าสํานักงาน เป็นต้น โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายจ่าย

เกียวกับพนักงานให้มีอ ัตราการเติบโตร้อยละ 6.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการโดยอ้างอิงจากนโยบายของ

ผู้บริหารของ APC และประมาณการค่าขนส่ง ค่านํามันพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการขายอืนทีแปรผนักบัยอดขายให้

เท่ากบัร้อยละ 1.84 ของรายได้จากการขายในแต่ละปี โดยอ้างอิงจากค่าเฉลียของอตัราสว่นดังกล่าวในปี 2555 – 2557 

สาํหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอนืซงึเป็นค่าใช้จ่ายคงที ประมาณการโดยอ้างอิงจากคา่ใช้จา่ยทีเกดิขึนจริงในปี 2557 โดย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีรายละเอียดดงันี 
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ตารางที 14 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ APC 

หน่วย: ล้านบาท 2555A 2556A 2557E 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

รายจ่ายเกยีวกบัพนักงาน 12.20  13.02  14.00  14.84  15.73  16.68  17.68  18.74  

ค่าขนสง่ ค่านํามนัพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายแปรผนัอืน 

7.26  7.47  7.84  7.54  7.65  7.76  7.87  7.98  

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารอนื  ๆ

5.25  5.38  11.20* 5.06  5.07  5.07  5.07  5.08  

ค่าเสอืมราคา 4.33  3.89  3.87  2.97  0.55  0.38  0.64  0.70  

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

   29.04     29.76     36.91   30.41    29.00     29.88     31.26  32.50  

หมายเหตุ * ประมาณการสํารองหนีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจากนกัคณิตศาสตร์ประกันภยัของบริษัทฯ จํานวน 6.15 

ล้านบาท 

 

4) เงนิทุนหมุนเวยีน 

ทีปรึกษาทางการเงินอสิระประมาณการระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย ระยะเวลาสนิค้าคงเหลือเฉลีย และระยะเวลาชําระหนี

เฉลยีโดยอ้างองิจากข้อมลูในปี 2557 เพือสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจดัการเงินทนุหมุนเวียนทีเกิดขึนจริงของ

กิจการในช่วงเวลาทีใกล้เคียงกบัปัจจบุนั ดงันี 

  

ตารางที 15 ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

หน่วย : วนั ตงัแต่ปี 2558 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี  74 

ระยะเวลาสนิค้าคงเหลอืเฉลยี 81 

ระยะเวลาชําระหนีเฉลยี 61 

5) เงนิลงทุน (CAPEX) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนโดยอ้างอิงจากนโยบายของผู้บริหารของ APC ซึงเป็นการลงทุนเพือ

ทดแทนสนิทรัพย์เดิมทีเสือมสภาพ โดยประมาณการให้เงินลงทุนในเครืองจักรและอปุกรณ์ การปรับปรุงอาคารและ

เครืองใช้สํานักงานเท่ากับจํานวน 2.60 ล้านบาทต่อปี  ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการเงินลงทุนใน

ยานพาหนะเพมิเติมจํานวน 1.00 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2561 ตามแผนงานของผู้บริหาร APC ซึงสอดคล้องกับงบ

ลงทนุในอดตีในปีทีไม่ได้มีการขยายกาํลงัการผลติเพมิเติม  

 

6) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอสิระใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็น

อตัราคดิลดในการคํานวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ ซึงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย

ถ่วงนําหนกัสามารถคํานวณได้ตามสมการดงันี 
 

 

 
 

อยา่งไรก็ด ีเนืองจาก APC ไม่มีหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย ดงันนั ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (WACC) จึงเท่ากับ

อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) ซึงคํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียด

ตามสมการ ดงันี 

WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)] 
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โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสยีง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที 16 มกราคม 2558 ซึงเป็นวันทีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจดัทํารายงานฉบบันี เท่ากบัร้อยละ 3.71 ต่อปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสมัประสทิธิ ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคยีงได้แก่ GIFT SWC และ UBIS ย้อนหลงั 3 ปี 

จากวนัที 16 มกราคม 2558 ซึงเท่ากบั 1.206, 0.595 และ 0.602 ตามลาํดับ จากนันทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนี โดยการนําโครงสร้างเงินทนุของบริษทั

เทียบเคียงออกตามสมการ Unlevered Beta = Levered Beta / [(1+Tax)*(D/E)บริษัทเทียบเคียง  ] 

จะได้ค่า Unlevered Beta และนําโครงสร้างเงินทุนของ APC เข้าไปแทนในสมการ Levered 

Beta = Unlevered Beta*[(1+Tax)*(D/E)APC] ซึงจะได้ค่า Beta เท่ากบั  0.627 (ทีมา: 

Bloomberg และการคาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างองิจากการเปลยีนแปลงโดยเฉลยีของ

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตงัแต่ปี 2523 – 2557 ซึงเท่ากับร้อยละ 13.75 (ทีมา: 

www.set.or.th และการคาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี 

 

ตารางที 16 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ APC  

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมตฐิานทีใช้ 

Risk-free Rate (1) 3.71% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 10.04% 

 (3) 0.627 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 10.00% 

 

7) มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย

หลงัจากระยะเวลาประมาณการว่า กิจการจะดําเนินธรุกิจไปอยา่งต่อเนือง โดยมีอตัราการเตบิโตระยะยาวของกระแสเงนิสด

จากการดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เท่ากบั ร้อยละศูนย์ ซึงเป็นการประมาณการตามหลกัความระมัดระวัง 

(Conservative Basis) 
 

สรุปประมาณการกระแสเงินสดดงัแสดงไว้ในตารางด้านลา่ง 

 

ตารางที 17 สรุปประมาณการกระแสเงนิสดสุทธขิอง APC   

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้   413.84    419.86    425.97    432.16    438.45  

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย   337.88    341.71    344.90    351.25    358.05  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้     75.97     78.15     81.07     80.91     80.40  

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 

http://www.thaibma.or.th)
http://www.set.or.th
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หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 

หกั ภาษีเงินได้     (15.19)  (15.63)  (16.21)  (16.18)  (16.08) 

บวก ค่าเสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย         8.86         6.86         4.05         4.26         4.73  

หกั การจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5.93) - - - - 

หกั เงนิทนุหมนุเวยีน         9.13   (1.52)  (1.37)  (1.54)  (1.59) 

หกั เงนิลงทนุ       (2.60)  (3.60)  (2.60)  (3.60)  (2.60) 

บวก มลูค่าสดุท้าย (Terminal Value)            648.44  

กระแสเงนิสดอิสระ     70.24     64.26     64.94     63.85   713.30  

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงนิสดอิสระ  652.18      

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธ.ค. 57 92.25      

หกั เงินปันผลจา่ยสว่นทีเหลอืตามสญัญาโอนกิจการ

ทงัหมด* 

20.00  

    

หกั หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 57 -       

มูลค่าปัจจุบันสุทธขิองส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 724.43            

หมายเหต ุ* เงินปันผลส่วนแรกจํานวน 12.00 ล้านบาท ได้ประกาศจา่ย ณ วันที 5 ธันวาคม 2557 และมีการจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด

ให้กบัผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้วเมือวันที 22 ธนัวาคม 2557 

 

จากการคํานวณข้างต้น มลูค่ากิจการของ APC เท่ากบั 724.43 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวเิคราะห์

ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สาํหรับการประเมินมลูคา่กิจการของ APC เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของ

ปัจจยัต่างๆ ดงันี  

 

ตารางที 18 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี มูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 

กรณทีี 1 ปรับราคาขายตอ่กิโลกรัมของสนิค้าจากการผลิตเพมิขนึร้อยละ 3.00 จากกรณีฐาน 748.55 

กรณีฐาน 724.43 

กรณทีี 2 ปรับราคาขายตอ่กิโลกรัมของสนิค้าจากการผลิตลดลงร้อยละ 3.00 จากกรณีฐาน 700.32 

 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดังกล่าวข้างต้น มูลค่ากิจการของ APC ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงนิสดเท่ากับ 700.32 – 748.55 ล้านบาท ซึงอยู่ในช่วงมูลค่าในการเข้าทํารายการที 730.00 ล้านบาท โดยตํากว่า

มลูค่าในการเข้าทํารายการร้อยละ 4.07 หรือ 29.68 ล้านบาท และสงูกว่าร้อยละ 2.54 หรือ 18.55 ล้านบาท 

 

ตารางที 19 สรุปเปรียบเทียบมูลค่าประเมินของ APC กับมูลค่าในการเข้าทํารายการ 

วิธกีารคํานวณหาราคาหุ้น 
มูลค่าประเมิน 

โดย IFA 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเข้า
ทํารายการ  
(ล้านบาท) 

ความ
เหมาะสมของ
วิธีประเมนิ 

มูลค่าประเมินโดย IFA 
สูงกว่า (ตํากว่า) 

มูลค่าทํารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีมลูคา่ตามบัญช ี 237.83 730.00 ไม่เหมาะสม (67.42) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคา่ตามบญัชี 303.37 730.00 ไม่เหมาะสม (58.44) 

3. วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่ตลาด     

- วิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูคา่ตามบญัชี 623.93 – 729.89 730.00 ไม่เหมาะสม (0.02) – (14.53) 



รายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 39 

                                                  

วิธกีารคํานวณหาราคาหุ้น 
มูลค่าประเมิน 

โดย IFA 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเข้า
ทํารายการ  
(ล้านบาท) 

ความ
เหมาะสมของ
วิธีประเมนิ 

มูลค่าประเมินโดย IFA 
สูงกว่า (ตํากว่า) 

มูลค่าทํารายการ (ร้อยละ) 

- วิธีอตัราสว่นราคาต่อกาํไรสทุธิ 850.40 – 1,092.12 730.00 ไม่เหมาะสม 16.49 – 49.61 

4. วิธมูีลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงนิสด 700.32 – 748.55  730.00 เหมาะสม (4.07) – 2.54 
 

จากการประเมินมลูคา่กิจการโดยวิธีตา่งๆ นนั จะมีข้อดี และข้อด้อยทีแตกต่างกัน โดยการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่า

ตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเป็นการคํานึงถึงมูลค่าของกิจการ  ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่ได้คํานึงถึงผล

ประกอบการของ APC ในอนาคต ในขณะทีวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่ตลาด ทงัวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูค่าตามบัญชี และ

วิธีอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธิมีข้อจาํกดับางประการ เช่น ความแตกต่างระหวา่งบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบในด้าน

ประเภทของเคมีภัณฑ์ทีผลิตและจดัจําหน่าย ความแตกต่างด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุนของบริษัททีนํามา

เปรียบเทียบ รวมถงึจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีมีขนาดธุรกจิใกล้เคยีงกบั APC ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธี

ดงักลา่วข้างต้นเป็นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากจิการของ APC 

 

สาํหรับวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงนิสดนัน เป็นการประเมินมลูค่าทีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด

ในอนาคตของ APC โดยทีในอดตีทีผ่านมา APC มีเสถยีรภาพด้านรายได้และมีผลกําไรอย่างต่อเนือง อีกทัง การประเมินมูลค่า

วิธีนียงัพิจารณาถึงนโยบายในการบริหารจดัการของผู้บริหารในอนาคต ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมิน

มลูค่ากิจการโดยวิธีดงักลา่วเป็นวิธีทีเหมาะสมทีสดุในการประเมินมูลคา่กิจการของ APC และช่วงราคาทีเหมาะสมสําหรับ

มูลค่ากิจการของ APC เท่ากับ 700.32 – 748.55 ล้านบาท ซึงตํากว่ามูลค่าในการเข้าทํารายการที 730.00 ล้านบาท 

ร้อยละ 4.07 หรือ 29.68 ล้านบาท และสูงกว่าร้อยละ 2.54 หรือ 18.55 ล้านบาท 

 

1.3.2 ความเป็นธรรมของเงอืนไขในการเข้าทํารายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอสิระได้พิจารณาเงือนไขการเข้าทํารายการจากสญัญาโอนกิจการ ซึงมีรายละเอียดตามทีปรากฎในสว่นที 

1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี  ทีปรึกษาทางการเงินอสิระเห็นว่า เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดหลายประการของสญัญาฉบับ

ดังกล่าว  เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของ UAC - APC ให้ได้มาซึงสินทรัพย์ซึงมีสภาพเป็นไป

ตามทีทังสองฝ่ายตกลงกนัก่อนการเข้าทํารายการ  รวมทัง เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีจะช่วยให้ UAC - APC สามารถ

เข้าบริหารและดําเนินธุรกิจผลติและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อมีัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ทีรับโอนกิจการจาก APC 

ต่อไปได้อย่างราบรืนทันทีภายหลงัการเข้าทํารายการ ซึงจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการครังนีได้ตาม

วตัถปุระสงค์ทีวางไว้ เชน่ 

 เงือนไขเกียวกบัราคาซือและรับโอนกิจการทีไม่เกิน 730 ล้านบาท ภายใต้เงือนไขว่าไม่มีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่า

สนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัโอนกจิการทังหมด ทีเปลยีนแปลงลดลงอย่างมีนยัสาํคญัเกินกว่าร้อยละ 10 จากทีแสดงไว้

ในงบการเงินอ้างอิงเท่ากบั 281.35 ล้านบาท เว้นแต่เป็นการลดลงของสนิทรัพย์อันเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกต ิ

หรือเป็นการจ่ายเงินปันผลจํานวนไม่เกิน 32 ล้านบาท เพือให้ผู้ถือหุ้ นของ APC นําเงินปันผลบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายใน

การโอนกจิการในครังนี 

 เงือนไขบงัคบัก่อนให้ APC สง่มอบสตูรการผลิตทุกสตูรทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ ปัจจบุัน เอกสารแสดงวิธีการผลติ

และขนัตอนการผลติอยา่งละเอยีดแก่ UAC – APC ก่อนวันโอนกิจการ  รวมถึงดําเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานเข้า
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เป็นลกูจ้างของ UAC – APC  พร้อมทงัดําเนินการแจ้งและ/หรือได้มาซึงความเห็นชอบหรือความยินยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากบุคคล หน่วยงาน เจ้าหนี หรือคูส่ญัญาทีเกียวข้องกบั APC ต่อการรับโอนกิจการทงัหมดดงักลา่ว 

 ข้อกําหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึงเป็นผู้บริหารหลกัของ APC เข้าเป็นทีปรึกษาหรือลกูจ้างของ UAC – APC  รวมทงั ห้าม 

ทําธุรกิจประเภทเดยีวกนัหรือแข่งขนักบั UAC – APC เป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัโอนกิจการทงัหมด ซึงรวมถึงห้ามถือหุ้ นใน

นิติบุคคลทีประกอบธุรกิจประเภทเดยีวกนัหรือแข่งขนักบั UAC – APC เกนิกว่าร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้วทังหมดด้วย 

 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นว่า เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดดงักลา่วข้างต้น จะชว่ยลดความเสยีงต่างๆ ทีอาจจะ

เกิดขึนแก่บริษัทฯ จากการเข้าทํารายการดงักลา่วได้ เชน่ ความเสยีงทีสภาพกิจการทีแท้จริงของ APC จะไม่เป็นไปตามข้อมูลที

บริษัทฯ ได้รับทราบกอ่นการเข้าทํารายการ  ความเสยีงทีผลการดําเนินงานของ UAC – APC ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ภายหลงั

รับโอนกิจการและธุรกจิผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมลัชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ของ APC มาดําเนินการต่อ 

เป็นต้น  

 

สาํหรับเงือนไขสําคญัอืนในสญัญาโอนกิจการดงักลา่ว เช่น  ข้อกําหนดให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายสว่นตนเกียวกบัธุรกรรมตา่งๆ ภายใต้การโอนกิจการ  ข้อกาํหนดให้ APC รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการ

โอนทีดิน และภาษีทีเกียวกับธุรกรรมต่างๆ ภายใต้การโอนกิจการ ซึงไม่ได้รับยกเว้นตามทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

ประมวลกฎหมายทีดนิ และ/หรือกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง เป็นต้น เป็นเงือนไขทีคู่สญัญาตกลงกนัตามความสมัคร

ใจ  ซึงเงือนไขดงักลา่วมิได้ทําให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขในการซือและรับ

โอนกิจการทังหมดของ APC มีความเหมาะสม 
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 ส่วนที 2  สรุปผลกระทบจากการเข้าทํารายการ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอสิระได้ทําการประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ จากการซือและรับโอนกิจการ APC ของ UPC – 

APC โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุ ณ วนัที 30 กันยายน 2557 และงบการเงินภายใน

สาํหรับผู้บริหารของ APC ซึงไม่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี ปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็น

กรณพิีเศษด้านบัญชีและภาษีอากร ตามทีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึงสนิทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 

เดือน สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในสถานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของ APC โดยสามารถสรุปได้ดงันี  
 

ตารางที 20 การประมาณการผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  
เสมอืนว่าบริษทัฯ เข้าทํารายการ ณ วันที 30 กนัยายน 2557 

รายการทีสําคัญในงบการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิของ 
APC  

งบการเงนิของ
บริษัทฯ 

ก่อนทํารายการ 

งบการเงนิของ
บริษทัฯ 

หลังทํารายการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  
สินทรัพย์หมุนเวยีน  

 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  108.78  107.10  183.88 1 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื   88.49 208.87  297.36  

สนิค้าคงเหลอื 95.47 145.58  241.05  

ค่าความนิยม - - 426.63 2  

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 294.27 461.96  1,148.20 3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  -   292.90  292.90  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์   80.70 871.92  1,018.16 4  

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  80.71  1,236.31  1,382.56  
รวมสินทรพัย์  374.99 1,698.27   2,530.77  

หนีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น  
 

  

หนีสินหมุนเวียน  
 

  

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  -   145.27  425.27 5 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื   90.97  119.38  210.35  

สว่นของหนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  -   114.64  114.64  

รวมหนีสินหมุนเวียน  93.55 379.29  761.79 3  

หนีสินไม่หมุนเวยีน  
 

  

เงินกู้ยืมระยะยาว  -   157.21  607.21 6  

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน   -   178.75  178.75  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน  -   392.93  842.93  
รวมหนีสิน  93.55 772.23   1,604.73  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น  
 

  

ทนุทีออกและชําระแล้ว  30.00  277.11  277.11  

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั  -   364.00  364.00  
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รายการทีสําคัญในงบการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิของ 
APC  

งบการเงนิของ
บริษัทฯ 

ก่อนทํารายการ 

งบการเงนิของ
บริษทัฯ 

หลังทํารายการ 

กําไรสะสม   251.44 268.41  268.41  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่  281.44 909.51  909.51  

สว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ  -   16.53  16.53  

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น  281.44 926.05  926.05  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  374.99 1,698.27  2,530.77  

อตัราสว่นหนีสนิทมีีภาระดอกเบียตอ่ทนุ (เท่า) - 0.64 1.43 

อตัราสว่นหนีสนิตอ่ทนุ (เท่า) 0.33 0.83 1.73 

งบแสดงผลการดาํเนินงาน    

รายได้จากการขาย 334.72  818.74  1,153.46  

รายได้อืน 2.44  13.34  15.78  

รวมรายได้ 337.15  832.08  1,169.24  

ค่าใช้จ่าย 
 

  

ต้นทนุขาย 253.89  731.27  985.16  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 21.50  92.55  114.04  

รวมค่าใช้จ่าย 275.39  823.82   1,099.21  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 61.77  8.27   70.03  

ต้นทนุทางการเงิน -   18.78  18.78  

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  

 

44.81  44.82  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 61.77  34.30  96.07  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (5.88) 3.04   (2.85) 

กําไรสุทธสํิาหรับปี 55.89  37.34  93.22  

หมายเหตุ1 หกัเงินปันผลทีระบุในสญัญาโอนกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ APC จํานวน 32 ล้านบาท 
2 คา่ความนยิม ซงึประมาณการโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากส่วนตา่งระหว่างราคาซือขายจํานวน 730 ล้านบาท และ
มลูค่าสินทรัพย์และหนีสิน (ภายหลังการปรับปรุงด้วยส่วนเพิมจากการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์) จํานวน 303.37 ล้าน
บาท (รายละเอียดแสดงไว้ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี ส่วนที 1 ข้อ 1.3.1 2) ของรายงานฉบับนี) จะ

มีคา่ความนิยมจากการเข้าทํารายการในครังนีประมาณ 426.63 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ จะจัดให้มีการ
ประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์และหนีสินของ APC ทังทีมีตวัตนและไม่มีตวัตน ณ วันทําการซือขาย ดงันัน มูลคา่ของ
สินทรัพย์และหนีสนิทีจะรับรู้ในงบการเงินรวมอาจมีการเปลียนแปลงไปตามมลูค่ายตุิธรรม ณ วันทําการซือขาย และบริษัทฯ 
จะต้องรับรู้สว่นตา่งระหว่างมลูคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์ และหนีสิน กับราคาซือขายในครังนีรวมทังสินไม่เกิน 730 ล้านบาท 

เป็นค่าความนิยม ดงันัน ภายหลงัทีได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของ APC ณ วันทําการซือขาย
เสร็จสินแล้ว มลูคา่ของคา่ความนยิมอาจแตกต่างจากจํานวนดงักล่าว 

3 เนืองจากข้อจํากัดด้านวัตถุประสงค์ในการใช้รายงานการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคํานวณ
รายการปรับปรุงตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ จากส่วนต่างของสินทรัพย์รวม หนีสินรวมตามทีปรากฎในงบการเงิน

ภายในของ APC กบังบการเงินภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษด้านบัญชีและภาษีอากร 
ตามทีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

4 รวมสว่นเพิมจากการประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์ 65.54 ล้านบาท 
5 รวมเงินกู้ยมิระยะสนัจํานวน 280 ล้านบาทของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี ณ วนัทําการซือขาย ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ 

จะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการเข้าทํารายการ 
6 รวมกู้ยืมเงินสถาบนัการเงินของ UAC – APC จํานวน 450 ล้านบาท เพือเป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าทํารายการ  
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จากการจดัทํางบเสมือน ณ 30 กนัยายน 2557 ข้างต้น บริษัทฯ จะมีสนิทรัพย์เพิมขึนจํานวน 832.50 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อย

ละ 49.02 โดยการรับรู้สนิทรัพย์ของ APC และค่าความนิยมจากสว่นต่างระหว่างราคาในการเข้าทํารายกบัมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์และหนีสิน และมีหนีสินเพิมขึนจํานวน 832.50 ล้านบาท จากการรับรู้หนีสินของ APC และเงินกู้ยืมในการเข้าทํา

รายการ อย่างไรก็ดี ผู้บ ริหารของบริษัทฯ คาดว่าในวันเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องและเงินสดเพียงพอในการ

จ่ายเงินในส่วนของเงินทุนของบริษัทฯ จํานวน 280.00 ล้านบาท ตามทีกลา่วไว้ข้างต้น สง่ผลให้จํานวนหนีสนิดงักล่าวจะ

เพิมขึนเพียง 552.50 ล้านบาท 

 

ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายเพิมขึนจํานวน 334.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.88 จาก

การรับรู้รายได้จากการขายของ APC และสง่ผลให้สดัส่วนรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเลยีม

จะลดลงจากร้อยละ 71.02 เป็นร้อยละ 50.41 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ในขณะทีสัดส่วนรายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเพมิขึนจากร้อยละ 16.34 เป็นร้อยละ 40.62 ของรายได้จากการขายและให้บริการ 

 

ทงันี ตารางข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําขนึเพอืแสดงผลกระทบโดยประมาณทีอาจเกิดขนึกบังบการเงินรวมของ

บริษัทฯ จากการเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยการรวมสนิทรัพย์และหนีสิน รวมถึงผลประกอบการทีมีอยู่ ณ วันที 30 กันยายน 

2557 ของบริษัทฯ และ APC เข้าด้วยกนั เพือใช้อ้างอิงประกอบการพจิารณาในเบืองต้นเท่านนั ข้อมูลนีไม่สามารถใช้อ้างอิงถึง

ผลประกอบการจริงของบริษัทฯ ในอนาคตได้ นอกจากนี งบการเงินของบริษัทฯ ภายหลงัการเข้าทํารายการดงักล่าวอาจจะมี

การเปลยีนแปลงไป ด้วยเหตขุองระยะเวลาในการเข้าทํารายการ มาตรฐานการบญัชีทีเกยีวข้อง สถานะการเงิน ผลประกอบการ

ในอนาคตของทงัสองกิจการ และการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิ ด้วยเหตนุี ทีปรึกษาทางการเงินอสิระจงึไม่

สามารถรับรองผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษัทฯ จากการเข้าทํารายการในครังนีได้  
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ส่วนที 3  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอสิระเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการซอืและรับโอนกิจการทังหมดของ APC  ทีปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมี

ความเหมาะสม เนืองจาก 

1. เป็นการลงทุนในกิจการทีมีศกัยภาพและความพร้อมในการดําเนินธุรกิจทังด้านสนิทรัพย์ บุคลากร และฐานลกูค้า 

ประกอบกบัผลการดําเนินงานของ APC ในช่วงทีผา่นมามีเสถียรภาพด้านรายได้และมีผลกําไรอย่างตอ่เนือง ขณะทีไม่มี

หนีสนิจากการกู้ยืม ดงันนั การซือและรับโอนกิจการทงัหมดของ APC จะช่วยสนับสนนุให้ UAC – APC  สามารถเริมต้น

ธุรกจิการเป็นผู้ผลติและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ทีใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมได้

รวดเร็วเมือเทียบกบัการเริมธุรกิจด้วยตนเอง และเพิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนทีดีจากการดําเนินธุรกิจ

ดังกลา่วของ UAC – APC ในอนาคต (กรณีผลการดําเนินงานของ UAC – APC ภายหลงัการรับโอนกิจการจาก APC 

เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้) 

2. เป็นการสร้างธรุกิจใหม่เพอืเพิมแหลง่รายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต อีกทังการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจ

ผลติและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมลัชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ในครังนี จะช่วยเพิมสดัสว่นรายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม เพือให้โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคตมีความสมดุลเพมิขึนกว่าในปัจจุบ ันที

มีสดัสว่นรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเลียมร้อยละ 71.02 ของรายได้จากการขายและ

ให้บริการ ขณะทีมีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมร้อยละ 16.34 ของรายได้จากการขายและให้บริการ 

(อ้างอิงข้อมลูงวด 9 เดือนแรกของปี 2557) โดยผลติภัณฑ์หลกัของ APC อนัได้แก่ ลาเท็กซ์อมีัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ 

ไม่ซาํซ้อนกบัผลติภณัฑ์เคมีภัณฑ์ทีบริษัทฯ จดัจาํหน่ายอยู่ในปัจจบุนั 

3. การก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ด้วยตนเอง จากเดิมทีเป็นเพียงผู้ นําเข้าและจัดจําหน่าย

ผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากความเสียงของการ

ประกอบธรุกิจนําเข้าและจาํหน่ายผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ตา่งๆ ทีอาจเกดิขึนในอนาคต  เช่น การถกูยกเลกิสทิธิในการเป็นผู้

นําเข้าและจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมีภัณฑ์จากบริษัทเจ้าของเครืองหมายการค้าและ/หรือผลติภณัฑ์ 

4. กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของ APC ทีรับโอนมา และ/หรือประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง

กนั เพอืเพมิศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลียนฐานข้อมูล

ลกูค้า การใช้พนืทีคลงัสนิค้าของ APC ทียงัมิได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีในปัจจุบันเป็นทีตังสายการผลติและคลัง

เก็บสนิค้าเพมิเติมสาํหรับผลติภัณฑ์เคมีภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

5. ราคาในการเข้าซือและรับโอนกิจการทังหมดของ APC จํานวนไม่เกิน 730 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมซึง

ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ซึงเท่ากบั 700.32 – 748.55 ล้านบาท 

(รายละเอียดการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของ APC โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.3.1 ของ

รายงานฉบับนี)  

6. เงือนไขการเข้าทํารายการตามสญัญาโอนกิจการ เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของ UAC – 

APC ให้ได้มาซงึสนิทรัพย์ซงึมีสภาพเป็นไปตามทีทงัสองฝ่ายตกลงกันก่อนการเข้าทํารายการ  และช่วยให้  UAC – APC 

สามารถเข้าบริหารและดําเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ทีรับโอน

กิจการจาก APC ต่อไปได้อย่างราบรืนทนัทีภายหลงัการเข้าทํารายการ รวมทังเป็นเงอืนไขและ/หรือข้อกําหนดทีอาจชว่ยลด
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ความเสยีงต่างๆ ทีอาจจะเกดิขนึแกบ่ริษัทฯ จากการเข้าทํารายการดงักลา่วได้ ซงึจะชว่ยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการ

เข้าทํารายการครังนีได้ตามวตัถปุระสงค์ทีวางไว้ 

 

ดงันัน ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการครังนี อยา่งไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสียง ทีผู้ถือ

หุ้นควรพิจารณาเพมิเติมเพือประกอบการลงมติอนุมติัการเข้าทํารายการ ดงันี 

1. การเข้าทํารายการดังกลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากสาเหตดุงันี 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จะมีภาระหนีสนิและภาระดอกเบียจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจํานวน 450 ล้านบาท เพือ

ใช้เป็นแหลง่เงินทุนในการเข้าทํารายการ ทังนี เมือพิจารณาถงึเงินทนุจากทนุจดทะเบียนของ UAC – APC ในปัจจบุนั 

จํานวน 50 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีจะได้มาจากการรับโอนกิจการของ APC (ณ วันที 30 

กนัยายน 2557 มีจํานวน 108.78 ล้านบาท) ประกอบกบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ UAC – APC ในอนาคต

ภายหลงัการเข้าทํารายการ ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าจะมีจาํนวนเพยีงพอตอ่การชําระดอกเบยีและชาํระคนื

เงินกู้ยืมดงักลา่วได้ภายในกําหนดเวลา อีกทัง ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการในครังนีจะไม่สง่ผล

กระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อสภาพคลอ่งและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ในอนาคต 

 ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาซือขายมีมูลค่าสงูกว่ามูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์

และหนีสนิของ APC ณ วนัทําการซือขาย (ซึงบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหนีสิน

ของ APC ณ วนัทําการซือขาย) โดยหากภายหลงัการเข้าทํารายการ ผลการดําเนินงานของ APC ไม่เป็นไปตามที

คาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์คา่ความนิยมดงักล่าวในภายหลงั ซึง

จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยราคาซือขายในครังนีรวมทังสนิไม่เกิน 730 ล้านบาท ในขณะที ณ 30 

กนัยายน 2557 งบการเงินของ APC ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษด้านบัญชี

และภาษีอากรทีปรากฎในสารสนเทศในการเข้าทํารายการของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั 372.33 ล้านบาท (ยัง

ไม่รวมส่วนเพิมจากการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ 65.54 ล้านบาท) และมีหนีสินรวม 102.50 ล้านบาท 

(รายละเอียดเพมิเติมปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี) 

2. เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ทีกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทีจํากัด และอาจมีความเสียงทีจะได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นตามทีคาดการณ์ไว้ซึงอาจเกิดขึนจากหลายสาเหตุ เช่น การปรับตัวเพิมขึนของต้นทุน

การผลิต การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึงจะสง่ผลกระทบต่อการผลติของภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

เป็นต้น อยา่งไรก็ดี จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้เตรียมสรรหาผู้บริหารทีมีความรู้ ความ

เชียวชาญ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจผลติเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์มากกว่า 35 

ปี มาบริหารจดัการธุรกิจของ UAC – APC ภายหลงัการรับโอนกิจการทังหมดจาก APC ประกอบกับ UAC – APC จะ

ว่าจ้างผู้บริหารและพนกังานของ APC มาเป็นทีปรึกษาและ/หรือพนักงานของ UAC – APC ให้ดําเนินการต่อเนือง ด้วย

เหตนุีผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า UAC – APC จะสามารถดําเนินธุรกิจดงักลา่วตอ่ไปได้ทันทีและอย่างต่อเนืองภายหลงั

การเข้าทํารายการ 
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การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุัตสิาํหรับการทํารายการในครังนี อยูใ่นดลุพนิิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซึงผู้ถือหุ้ น

ควรจะศกึษาข้อมูลและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วทีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมต ิเพอืพจิารณาอนมุัตกิารเข้าทํารายการดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมูลต่างๆ ดงัทีได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวชิาชพี และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียง

ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 

 

ทงันี การให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ APC ตลอดจน ข้อมูลทีเปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมูลอืนๆ ทีเกยีวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระตงัข้อสมมติฐานวา่ข้อมูลดงักลา่วข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดังนัน หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/

หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลยีนแปลงอย่างมีนัยสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิ

อิสระในการให้ความเห็นในครังน  ีด้วยเหตนุีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจัยดงักล่าวทีอาจ

เกิดขึนต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถปุระสงค์เพือให้

ความเห็นตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดงัรายละเอยีดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการ

เงินอสิระนี มิได้เป็นการรับรองผลสาํเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบับริษัทฯ  

   

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

 

(นางดวงใจ  หลอ่เลศิวิทย์)             (น.ส.จิรยง อนมุานราชธน) 

                                                                              หุ้นสว่นบริหาร                             หุ้นสว่นผู้จดัการและ 

            ผู้ควบคมุการปฏิบตังิาน         

              บริษทั เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอสิระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

 

1. ประวตัิและความเป็นมาของบริษทั 

 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ก่อตังขึนเมือวันที 1 เมษายน 2528 ภายใต้ชือบริษัท จักรนภา จํากัด ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริมแรก 1.00 ล้านบาท โดยในช่วงแรกมิได้ประกอบธุรกจิใดๆ ตอ่มาในปี 2538 ได้มีการเปลยีนแปลงโครงสร้างการถือ

หุ้นและการบริหารจดัการ โดยมีนายกิตติ ชีวะเกต ุเข้าเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่และบริหารงานในบริษัทฯ รวมทังได้เปลียนชือบริษัท

เป็น “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากัด” และเริมดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย สารเคมีและ

อปุกรณ์ทีใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เชน่ อตุสาหกรรมสาํรวจและผลติก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลนันํามัน ปิโตร

เคมี โรงงานผลตินํามันหลอ่ลนื โรงงานโพลเิมอร์และพลาสติก โรงงานอตุสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณปูโภค  
 

ตงัแต่ปี 2538 ถึงปัจจบุัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกจิอยา่งต่อเนือง และเข้าเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าได้เพิมขึน โดยบริษัทฯ เป็น

ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ทีมีชือเสยีงให้กบัผู้ผลติชนันํารายใหญ่ของโลกหลายราย อาทิ UOP LLC และ PALL Corporation 

ซึงผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ายให้แก่ผู้ผลิตดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารดูดความชืน ดูดซับกลิน และสิงเจือปน (Adsorbent and 

Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เกียวกับระบบการกรอง (Filtration) เป็นต้น และตังแต่ปี  2549 จนถึงปัจจบุัน บริษัทฯ เป็น

ตวัแทนจําหน่ายสาร Monoethylene Glycol และ Diethylene Glycol ทีใช้ในอตุสาหกรรมส ีและตวัทําละลาย อุตสาหกรรมสิง

ทอ ผลติเม็ดพลาสตกิ ผลติขวดนํา และผลติเรซิน ให้กับผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากดั รวมทังได้ขยาย

ธุรกจิเข้าไปในอตุสาหกรรมนํามนั โดยได้รับเป็นตวัแทนให้กบัผู้ผลติหลายรายในการจําหน่ายผลติภณัฑ์ต่างๆ เชน่ นํามันเครือง

ขันพืนฐาน สารเติมแต่งนํามันเครืองหลอ่ลืนเครืองยนต์ นํามันเบรค และสารเคมีทีใช้ในการผลิตนํามันชนิดต่างๆ ทีใช้กับ

รถยนต์ เรือ เครืองยนต์ทวัไป นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้ขยายธุรกิจโดยลงทุนในโครงการทีเกียวข้องกบัพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก เช่น การผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas: “CBG”) และโรงงานไบโอดีเซล  

 

ในปี 2553 บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจาํกดัเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และมีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนจาก 120.00 ล้านบาท 

เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิมทุนจํานวน 30 ล้านหุ้ น มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท เพือเสนอขาย

ประชาชนเป็นครังแรก โดยหุ้นของบริษัทฯ ได้เริมซอืขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เมือวันที 11 ตุลาคม 2553 ต่อมา เมือ

วนัที 18 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้เปลยีนชือบริษัทเป็น “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน)”   

 

พฒันาการทีสาํคญัเกียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา สามารถสรุปได้ดงัน ี

ปี 2555 :  อนมุัติการเพมิทนุในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี  ไฮโดรเท็ค จํากดั (“UAC HYDRO”)  จาก 5.00 ล้าน

บาท เป็น 10.00 ล้านบาท เพือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเตรียมการลงทุนโครงการผลิต

นําประปา และอนุมติัให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมทุนใน UAC HYDRO ในสดัสว่นการ

ถือหุ้นร้อยละ 49.997    

 ทีประชมุวสิามัญผู้ถอืหุ้นมีมตอินมุัตกิารลงทุนในโครงการโรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum 

Production Project : PPP) ซึงประกอบด้วยก๊าซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 

Gasoline : NGL) โดยโครงการตงัอยู่ทีจงัหวดัสโุขทัย มูลคา่เงินลงทุนรวมประมาณ 620.00 ล้านบาท 
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 โครงการผลติ CBG จากมูลสกุร เพือใช้เป็นเชือเพลิงทางเลือกสาํหรับรถยนต์ ตังอยู่ทีอําเภอแม่แตง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้กอ่สร้างระบบแล้วเสร็จ  

 ยืนข้อเสนอเพือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพือสง่เสริมการอนุรักษ์พลงังาน (“กองทุนฯ”) ใน 

“โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี  พ .ศ.  2555 (ปี ที  5)” 

(“โครงการฯ”) ของสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จํานวน 20 โครงการ แบ่ง

ออกเป็นโครงการก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ จํานวน 10 โครงการ ซงึได้รับการอนุมติัจดัสรรเงนิกองทนุฯ ทงั

หมดแล้ว และโครงการก๊าซชีวภาพของบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ยี จํากัด จํานวน 10 โครงการ 

ซึงอยู่ระหว่างการพจิารณาของสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าจะ

พจิารณาแล้วเสร็จในเดอืนมกราคม 2556 

ปี 2556 :  เปิดดําเนินโครงการ CBG อยา่งเป็นทางการ ซึงเป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการลงทุนเพิมเติมในโครงการ CBG จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 

CBG2 ที อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ CBG3 ทีอําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ

โครงการ CBG ที อําเภอภผูาม่าน จงัหวดัขอนแกน่ 

 บริษัทฯ ร่วมทุนกับ SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี ซึง SEBIGAS ประกอบธุรกิจด้าน

พลงังานไฟฟ้าและการผลติก๊าซชีวภาพ รวมทังเป็นผู้เ ชียวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซ

ชีวภาพมามากกว่า 50 โครงการในทวีปยุโรป เพือจดัตงับริษัทร่วมทุนในนามบริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซ ีจํากดั 

ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 4 ล้านบาท ในการดําเนินธุรกิจเกียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซ

ชีวภาพ การให้บริการเดนิเครืองและบํารุงรักษา (operations & maintenance Services) ทังในประเทศ

และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ข้อเสนอโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีติดตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของบริษัท 

ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลอืกจากการไฟฟ้านครหลวง 3 

โครงการ กําลงัการผลติรวม 1.3 MW 

ปี 2557 :  ทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีมตอินุมตัิการเปลยีนแปลงชอืบริษัทฯ จาก “บริษัท ยนูิเวอร์แซล 

แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน)” โดย

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลยีนแปลงชือบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 18 เมษายน 2557    

 บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย ีจํากดั ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือกิจการบริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ 

พาวเวอร์ จํากดั ซึงได้รับสมัปทานการขายไฟฟ้าทีผลติได้จากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่น

ภมิูภาค โดยมีกาํลงัการผลติ 752.4 KW จากบริษัท ซนัเอดสินั เอน็เนอร์จี (ประเทศไทย) จํากัด  

 บริษัทฯ จัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จํากัด (UAC TPT PELLETS 

Co.,LTD) เพือประกอบกิจการผลติและจําหน่ายเชือเพลงิอดัแท่ง 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 331,748,331 บาท และทุนชําระแล้วจํานวน 277,111,038 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 554,222,076  หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (UAC-W1) ทียัง

ไม่ได้ใช้สทิธิ เท่ากบั 91.00 ล้านหน่วย3 (ณ วนัที 30 กนัยายน 2557) ปัจจบุนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดงันี  

 

ชือบริษทั 

สัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษทั 

(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัย่อย   

บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จํากัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 10.00 ล้านบาท 

50.01 ผลติและจําหน่ายนําบริสทุธิ เพือใช้ในการบริโภคและ

ใช้ในอตุสาหกรรม 

บริษทั ยเูอซี แอนด์ ทพีทีี เอน็เนอร์ยี จาํกัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 90.00 ล้านบาท 

50.01 ผลติและจําหน่ายก๊าซชวีภาพ เพือใช้ในการผลติกระแส  

ไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทวัไป 

บริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จํากัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 31.60 ล้านบาท 

100.00 ลงทนุโครงการด้านพลงังาน 

บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จ ีรูฟ พาวเวอร์ จาํกัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3.15 ล้านบาท 

(ถือหุ้นผ่านบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย ีจํากดั) 

98.80 ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษทั ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จํากดั  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 0.25 ล้านบาท 

(ถือหุ้นผ่านบริษัท ยเูอซีแอนด์ ทีพทีี เอน็เนอร์ยี 

จํากดั) 

99.99 ผลติและจําหน่ายเชือเพลงิอดัแท่ง 

บริษทัร่วม   

บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 281.50 ล้านบาท 

30.00 ผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและผลติภัณฑ์ผลพลอย

ได้จากการผลติไบโอดีเซล 

บริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซ ีจํากัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 14.00 ล้านบาท 

(ถือหุ้นผ่านบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย ีจํากดั) 

49.00 

 

ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างโครงการด้านพลงังาน  

 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

2.1)    ธุรกิจนําเข้า จาํหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ 

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตงัจากผู้ผลิตชนันํารายใหญ่ของโลกกว่า 30 ราย อาทิเช่น UOP LLC และ PALL Corporation 

โดยเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ของผู้ ผลติดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชืน ดูดซับกลิน และ

สงิเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลติภัณฑ์เกียวกบัระบบการกรอง (Filtration) ตังแต่ปี 2538 ต่อเนือง

                                                        
3
  เมือวันที 1 กุมภาพันธ์  2556  บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ จํานวน  
92.15  ล้านหนว่ย โดยไม่คดิมลูคา่ อตัราในการใช้สิทธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1.20  หุ้น (เศษของหุ้นให้ตดัทิง) ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6.25 
บาท ใช้สิทธิภายใน 3 ปี  นบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธ ิกําหนดให้ใช้สิทธิวันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยวันแรกของการ
ใช้สิทธิวนัที 29 มีนาคม  2556 และวนัสุดท้ายของการใช้สิทธิวนัที 31 มกราคม 2559 



รายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 50 

                                                  

มาจนถึงปัจจบุัน ประกอบกบัเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าให้กบัผู้ผลิตในประเทศหลายราย ได้แก่ บริษัท ทีโอซีไกลคอล 

จํากดั โดยเป็นผู้แทนจาํหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ทีใช้ในอตุสาหกรรม

สี และตัวทําละลาย อุตสาหกรรมสิงทอ ผลติเม็ดพลาสติก ผลติขวดนํา และผลิตเรซิน ตังแต่ปี 2549 จนถึงปัจจบุัน 

รวมทังเป็นตวัแทนให้กบัผู้ผลติหลายรายในการจําหน่ายผลติภณัฑ์นํามันต่างๆ เช่น นํามนัเครืองขนัพนืฐานสารเติมแตง่

นํามันเครืองหลอ่ลนืเครืองยนต์นํามันเบรค และสารเคมีทีใช้ในการผลตินํามันหลอ่ลนืสาํหรับงานโลหะชนิดต่างๆ  

 

2.2)    ธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน 

 การผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 

โครงการผลติก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงูของบริษัทฯ ตงัอยู่ทีอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บนทีดินเช่าภายใน

บริเวณฟาร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม จํากดั (ไม่ใชบุ่คคลทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ) เนือที 11 ไร่ 1 

งาน ผลติก๊าซ CBG จากของเสยีทีได้จากฟาร์มสกุรดงักลา่ว เพือนํามาใช้เป็นเชือเพลงิในรถยนต์ทดแทนการใช้

ก๊าซ NGV โดยโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถผลิตก๊าซ CBG ทีมีคณุสมบัติเทียบเท่า NGV สําหรับ

ยานยนต์ตามประกาศของกรมธรุกิจพลงังาน โดยออกแบบให้มีกาํลงัการผลติประมาณ 6 ตนัต่อวนั หรือประมาณ 

2,160 ตนัต่อปี 

 

ทงันี บริษัทฯ จําหน่ายก๊าซ CBG ทีบริษัทฯ ผลิตได้ทังหมดให้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพือ

นําไปจาํหน่ายในปัมนํามันของ ปตท. ทีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสญัญาในการ

ผลติ CBG เพือส่งมอบและจําหน่ายให้กับ ปตท.  เป็นระยะเวลา 15 ปี  โดยบริษัทฯ เริมรับรู้รายได้จากการ

จําหน่ายก๊าซ CBG ทีโรงงานอาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตงัแต่เดือนสงิหาคม 2556 เป็นต้นมา 

 

 การผลิตผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม  

บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลติผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (Petroleum Production Project : PPP) ทีจังหวัด

สโุขทัย โดยกระบวนการผลติใช้ก๊าซเหลอืทิง ซงึเป็นผลพลอยได้จากการขดุเจาะนํามนัของฐานผลติบูรพา-เอ ของ

บริษัท สยามโมเอโกะ จํากดั (ไม่ได้เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ) ซึงรับสมัปทานปิโตรเลียมจากกระทรวง

พลงังาน ในแหลง่บูรพา อําเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสโุขทยั เพือมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ที

สามารถนํามาใช้เป็นเชือเพลงิได้ ซึงประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) 2) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 

Gasoline : NGL) โดยจะมีกําลงัผลิตรวมประมาณ 19,681 ตันต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตันต่อปี LPG 

6,300 ตันต่อปี และ NGL 1,345 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 620 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เริมรับรู้รายได้จาก

การจําหน่ายตงัแต่เดือนมกราคมปี 2557 เป็นต้นมา 

 

 การผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซล 

บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั (“BBF”) ซึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจําหน่ายไบโอดีเซล โดย

เริมเปิดดาํเนินการผลติไบโอดเีซลเชิงพาณิชย์เมือเดอืนธันวาคม 2552 มีโรงงานตงัอยู่ในบริเวณพืนทีติดกับคลัง

นํามันบางปะอินของบริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (“BCP”) ทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน

โรงงานมีกําลงัการผลติเต็มทีเท่ากับ 360,000 ลิตรต่อวันผลิต และมีผลติภัณฑ์ผลพลอยได้ คือ กลีเซอรีนดิบ 

ประมาณ 36,000 ลติรต่อวนัผลติ เพอืนําไปผลติเป็นสนิค้าในอตุสาหกรรมต้นนําของเคมีภัณฑ์อนืตอ่ไป 
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ผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลท ีBBF ผลติได้จาํหน่ายในประเทศทังหมด โดยสว่นใหญ่จําหน่ายให้แก่ BCP ซึงเป็นบริษัท

แม่ เพือนําไปผสมกับนํามันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ และจําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นํามันต่อไป ส่วนทีเหลือจะท ํา

การตลาดโดยจําหน่ายให้แก่ผู้ ค้านํามันรายอืน ทังนี คาดว่าแนวโน้มความต้องการไบโอดีเซลจะเพิมสงูขึนใน

อนาคต ซึงสอดคล้องกบัทิศทางการใช้นํามนัไบโอดีเซลทีเพมิสงูขึน และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐทีส่งเสริม

การใช้ไบโอดีเซลและพลงังานทดแทนอยา่งต่อเนือง BBF จึงมีแผนทีจะลงทุนก่อสร้างโรงงานที 2 ตังอยู่บนพืนที

เดียวกบัโรงงานแรก โดยเพมิกําลงัการผลติเป็น 450,000 ลติรต่อวนัผลติ โดยคาดว่าโรงงานแห่งที 2 จะแล้วเสร็จ

และเริมรับรู้รายได้ในปี 2558 

 

 การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า  

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย ีจาํกดั (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีรายได้จําหน่ายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ทีตดิตงับนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 3 โครงการ ซึงปัจจุบันดําเนินการแล้ว 2 โครงการ 

มีกําลงัการผลติตดิตงัรวม 292.35 กิโลวตัต์ (kWp) เริมรับรู้รายได้ตงัแต่ไตรมาสที 3 ของปี 2557 เป็นต้นมา และ

บริษัทอยูร่ะหว่างดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) จํานวน 1 โครงการ 

 

ทงันี โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน ปี 2557 มีรายละเอียด ดงันี 

 

ตารางที 21 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดอืน ปี 2557 
 

ประเภทของรายได้ 
งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย         

1. ผลติภณัฑ์ในกลุ่มธุรกจิ

พลงังานและปิโตรเลียม  

687.31 69.65 460.54 54.11 517.41 48.48 581.47 66.31 

2. ผลติภณัฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม  217.71 22.06 242.58 28.50 197.06 18.45 133.81 15.26 
3. ผลติภณัฑ์อืนๆ1 44.04 4.46 31.58 3.71 64.54 6.04 37.54 4.28 
4. การให้บริการ 8.53 0.86 64.60 7.59 47.82 4.48 27.00 3.08 
5. บริการรับเหมาก่อสร้างและ

ติดตงั2 

- - 12.52 1.47 150.80 14.12 26.86 3.06 

6. รายได้โรงงานผลิตก๊าซชวีภาพ - - - - 0.30 0.03 0.99 0.11 
7. รายได้จากโรงงาน PPP - - - - - - 10.83 1.24 

8. รายได้จาก Solar roof top - - - - - - 0.24 0.03 

รายได้จากการขายและบริการ
รวม 

957.59 97.04 811.82 95.39 977.93 91.58 818.74 93.37 

รายได้อืน3 6.95 0.70 8.91 1.05 12.22 1.14 13.34 1.52 
รายได้รวม 964.54 97.75 820.73 96.44 990.15 92.72 832.08 94.89 
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วม 

22.21 2.25 30.31 3.56 77.75 7.28 44.82 5.11 

รวม 986.75 100.00 851.04 100.00 1,067.90 100.00 876.90 100.00 
หมายเหตุ     1   รายได้จากการขายผลติภณัฑ์อืนๆ ได้แก่ รายได้จากการสง่ออกสนิค้าประเภท Crude Glycerin และอืนๆ 
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2  รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้างและตดิตงัปี 2555 ได้จดักลุ่มรายได้ใหม่ โดยแยกรายได้ดงักล่าวออกจากรายได้ใน
ผลติภณัฑ์ในกลุ่มธุรกจิทีเกียวข้องกบัพลงังานและปิโตรเลียม 

3  รายได้อืน ได้แก่ ค่านายหน้าขายสินค้าและบริการ ดอกเบียรับ กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน กําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ และอืนๆ โดยในปี 2555 ได้มีการจดักลุ่มประเภทรายได้ใหม่ ส่งผลให้รายได้ค่าบริการแยกออกจาก

รายได้อืน ไปจดัประเภทรวมอยูใ่นรายได้จากการขายและบริการ ซงึข้อมลูสําหรับปี 2554 ทีแสดงให้ตารางข้างต้น ได้มี
การจดัประเภทของรายได้ตามการจดัประเภทใหม่ในปี 2555 

 

3. รายชือผู้ ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 3 กมุภาพนัธ์ 2558 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสดุ) บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 331,748,331 บาท ทนุทีออก

และชําระแล้วจํานวน 277,111,038 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 554,222,076 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี

รายละเอียดผู้ถือหุ้น ดงันี  

 

ตารางที 22 รายชอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัท ี3 กุมภาพันธ์ 2558 

 รายชอื จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ 300,421,146 54.21 

2. กลุ่มจารุมโนภาส * 38,143,652 6.88 
 - น.ส.นิลรัตน์ จารุมโนภาส 24,861,158 4.48 

 - น.ส.นิรนุช จารุมโนภาส 13,282,494 2.40 

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา * 24,358,976 4.40 

 - นางวราณี เสรีวิวฒันา 17,831,576 3.22 

 - น.ส.พมิพ์ศิริ เสรีวิวฒันา 6,527,400 1.18 

4. นางศัลยา จารุจินดา 14,722,500 2.66 
5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล * 12,857,400 2.32 

 - นายเจียรนัย เลศิรัชต์กลุ 10,833,360 1.95 

 - นางลดัดา เลศิรัชต์กลุ 2,024,040 0.37 

6. นายสุทธพิงษ์ เวศย์วรุตม์ 11,726,007 2.12 
7. กลุ่มลัมประเสริฐ * 10,345,170 1.87 

 - น.ส.กลัยา ลมัประเสริฐ 6,853,770 1.24 

 - น.ส.มาล ีลมัประเสริฐ 3,491,400 0.63 

8. นายพะเนียง พงษธา 9,401,220 1.70 

9. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ * 8,120,500 1.47 
 - นายไพฑรูย์ โกสยีรักษ์วงศ์ 8,075,000 1.46 

 - น.ส.ไพลนิ โกสยีรักษ์วงศ ์ 45,500 0.01 

10. บริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จํากัด 5,831,396 1.05 

 ผู้ถอืหุ้นอนื 118,294,109 21.34 

 รวมทุนชําระแล้ว 554,222,076 100.00 

หมายเหต ุ: *  การจดักลุ่มมีวตัถปุระสงค์เพือแสดงกลุ่มผู้ ถือหุ้นจากการรวมกนัตามนามสกุลเท่านัน ไม่ได้หมายความว่าบุคคลในกลุ่ม
เป็นบคุคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ หรือเป็น Concert Party กนัแตอ่ยา่งใด 

ทีมา : บริษัทฯ  
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4. คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชอืดงัต่อไปน ี

 

ตารางที 23 คณะกรรมการของบริษทัฯ ณ วันท ี16 มกราคม 2558 

 รายชอื ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 

3. น.ส.นิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ 

4. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. น.ส.จีระพนัธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

           ทีมา : บริษัทฯ 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ  ชีวะเกต ุน.ส.นิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค 

กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทับตราสาํคญัของบริษัทฯ  

 

ณ วนัที 16 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษทัฯ มีรายชือดงัต่อไปน ี

 

ตารางท ี24 คณะผู้บริหารของบริษทัฯ ณ วันท ี16 มกราคม 2558 

 รายชอื ตาํแหน่ง 

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

2. น.ส.นิลรัตน์  จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

3. นายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัตกิาร 

4. น.ส.ปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

5. นางจารุณ ีบุญมังม ี ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

6. นางอารีย์ พลขีนัธ์  ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 

7. น.ส.สจัจาภรณ์ รัมยประยรู ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานุการบริษทั 

ทีมา : บริษัทฯ  
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5.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับปีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินสําหรับงวด 9 

เดือน สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ทีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล 

จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน  ี

 

ตารางท ี25 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับปีบัญช ี2554 – 2556 และงวด 9 เดอืน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557  

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)   2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 30 ก.ย. 2557 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด         70.60          32.45          98.77        107.10  

เงินลงทนุชวัคราว 28.02 - - - 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน        110.58        185.99        211.62        208.87  

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่จ้างและซอืสนิค้า           5.96          25.94            4.21            0.41  

สนิค้าคงเหลอื          92.52        117.78        237.59        145.58  

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน     307.68      362.16      552.19      461.96  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกนั 12.56 - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม       168.47        198.78        270.04        292.90  

ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์          25.32        425.21        802.77        871.92  

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี           2.25            2.26            4.66          13.02  

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือสนิทรัพย์ถาวร                -           28.59            0.78          54.90  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน         4.04            4.22            4.14            3.57  

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน     212.65      659.06   1,082.39   1,236.31  
รวมสินทรพัย์     520.33   1,021.22   1,634.58   1,698.27  

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวยีน     

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ         16.79        170.65        212.59        145.27  

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน          64.16        115.74        271.34        119.38  

สว่นของหนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี           0.82            9.67          27.02        114.64  

หนีสนิหมนุเวยีนอนื         11.51          30.75            4.31                 -   

รวมหนีสินหมุนเวยีน      93.28      326.81      515.26      379.29  

หนีสินไม่หมุนเวยีน     

เงินกู้ยืมระยะยาว                -           42.23        130.14        157.21  

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน            1.55            4.36            5.13        178.75  

ประมาณการหนีสนิสาํหรับการรือถอน                -                  -                  -           30.63  

หนีสนิไม่หมนุเวียนอนื           5.69            6.15          17.27          26.35  
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บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)   2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 30 ก.ย. 2557 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน        7.24       52.74      152.54      392.94  

รวมหนีสิน     100.52      379.55      667.80      772.23  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุทีออกและชําระแล้ว       172.50        218.22        277.10        277.11  

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั         83.27        181.83        363.82        364.00  

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้นสามญั                -                  -             0.09                 -   

กําไรสะสม        163.88        237.72        317.71        268.41  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่     419.65      637.77      958.71      909.51  

สว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ           0.16            3.90            8.07          16.53  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     419.81      641.67      966.78      926.04  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     520.33   1,021.22   1,634.58   1,698.27  

 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)   2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 
ม.ค. – ก.ย. 

2557 งบแสดงผลการดาํเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและให้บริการ       957.59        811.82        977.93        818.74  

รายได้อืน           6.95            8.91          12.21          13.34  

รวมรายได้       964.54        820.73        990.14        832.08  

ต้นทนุขายและให้บริการ     797.32     617.67     804.49     731.27 

ค่าใช้จ่ายในการขาย       26.09       27.26       32.07       24.47 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       55.21       61.17       82.49       68.07 

รวมค่าใช้จ่าย     878.62     706.11     919.06     823.82 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ         85.92        114.62          71.10            8.27  

ต้นทนุทางการเงิน          5.49          2.74          3.75       18.78 

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม          22.20          30.30          77.75          44.81  

กําไรก่อนภาษเีงินได้     102.63      142.19      145.09       34.30  

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้       22.41       26.49      14.23           (3.04)  

กําไรสําหรับปี       80.22      115.70      130.86       37.34  

 
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)   2554 

(ปรับปรุง) 
2555 

(ปรับปรุง) 
2556 

ม.ค. – ก.ย. 
2557 งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 80.72 (22.70) 85.30 14.18 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ      81.19     (324.35)    (354.78)    (148.52) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (148.95) 308.90 333.27 142.58 

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนสาํหรับ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

- - 2.53 0.09 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง)  12.96 (38.15) 66.32 8.33 
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บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)   2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 
ม.ค. – ก.ย. 

2557 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)            3.30             1.11             1.07             1.22  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)            2.31             0.75             0.61             0.83  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)            0.50           (0.11)            0.20             0.04  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)            8.54             6.31             7.18             8.20  

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี (วัน)         42.16          57.04          50.13          43.88  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า)            8.21             6.66             7.66             8.01  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย (วนั)         43.83          54.05          47.01          44.95  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า)         14.19          14.04             6.57             6.83  

ระยะเวลาชําระหนี (วนั)         25.36          25.64          54.77          52.72  

Cash Cycle (วนั)         60.63          85.45          42.37          36.11  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 16.74% 23.92% 17.74% 10.68% 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (%) 8.25% 13.02% 6.02% -0.62% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 102.22% -21.47% 144.87% -279.68% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 8.32% 14.10% 13.22% 4.49% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.40% 21.88% 16.39% 5.33% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 14.30% 15.01% 9.85% 2.99% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 443.25% 52.99% 22.85% 12.39% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า)            1.72             1.06             0.75             0.70  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า)            0.24             0.59             0.69    0.83  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)         19.79             2.38          27.54             1.59  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 84.93% 43.78% 67.59% - 

 

คําอธบิายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ   

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้  

ในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทงัสนิ  964.54 ล้านบาท 820.73 ล้านบาท และ 990.14 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี

รายได้จากการขายและให้บริการจํานวน 957.59 ล้านบาท 811.82 ล้านบาท และ 977.93 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 99.28 ร้อยละ 98.91 และร้อยละ 98.77 ของรายได้รวมในแตล่ะปี สาเหตทุีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2555 

ลดลงเมือเทียบกบัปี 2554 ร้อยละ 15.22 หรือ 145.77 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของยอดขายของผลติภัณฑ์ใน

กลุม่ธรุกิจทีเกียวข้องกบัพลงังานและปิโตรเลยีม โดยเฉพาะในสว่นของสารเร่งปฏิกิริยาและอุปกรณ์ทีใช้ในกระบวนการผลิต

ก๊าซธรรมชาติจํานวน 214.25 ล้านบาท ในขณะทีรายได้จากกลุม่ธุรกิจการให้บริการเพิมขึนจํานวน 56.07 ล้านบาท  สว่นปี 



รายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 57 

                                                  

2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเพมิขึนจากปี 2555 ร้อยละ 20.46 หรือ 166.12 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจาก

การเพมิขึนของรายได้ทีมาจากโครงการจํานวน 138.29 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ ได้รับงานโครงการนํา และโครงการเครือง

กรองฝุ่ นในโรงงาน (ผลติภณัฑ์ใหม่ของบริษัทฯ)  

 

สาํหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสนิ 832.08 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและให้บริการจาํนวน 

818.74 ล้านบาท ซึงเพมิขึนร้อยละ 5.34 หรือ 41.48 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 เนืองจากบริษัทฯ เริมมี

การรับรู้รายได้จากการลงทนุในโครงการโรงงานผลติก๊าซชีวภาพอัดความดนัสงู (CBG) อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ

โครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จงัหวดัสโุขทัย อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกของโครงการนัน บริษัทฯ จะสามารถ

ทยอยรับรู้รายได้ตามกําลงัการผลติทีทยอยเพิมขึน ซงึยงัคงมีอตัราสว่นทีน้อยกว่าต้นทนุการผลติของโครงการ 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการจํานวน 797.32 ล้านบาท 617.67 ล้านบาท และ 804.49 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 83.26 ร้อยละ 76.08 และร้อยละ 82.26 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละปี  โดย

สาเหตุทีต้นทุนขายและให้บริการในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 นันเป็นไปตามการลดลงของยอดขายในช่วงเวลาดังกล่าว 

ในขณะทีปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการเพิมขึนจากปี 2555 ตามการเพิมขึนของยอดขาย ประกอบกับมีการ

แขง่ขนัทีเพิมสงูขึนในกลุม่อตุสาหกรรม  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ทีสาํคญัประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซือสนิค้าและค่าจ้างผู้ รับเหมา ค่าใช้จ่าย

สว่นบริหารสาํนักงาน สว่นของผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการอสิระ เป็นต้น โดยในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยใน

การขายและบริหารจํานวน 81.30 ล้านบาท 88.44 ล้านบาท และ 114.56 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.49 ร้อย

ละ 10.89 และร้อยละ 11.71 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละปี โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบริษัทฯ มี

แนวโน้มเพิมขึน ตามการขยายตวัของกิจการ 

 

สาํหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการจํานวน 731.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.32 

ของรายได้จากการขายและให้บริการ เพมิขึนร้อยละ 16.77 หรือ 105.00 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ส่วน

ใหญ่เกดิจากการรับรู้ต้นทนุของโครงการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดันสงู (CBG) และโครงการโรงงานผลติผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีม (PPP) ในขณะทีบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 92.55 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 8.37 หรือ 7.15 

ล้านบาท เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

กําไร 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํหรับปี 2554 – 2556 จํานวน 80.22 ล้านบาท 115.70 ล้านบาท และ 130.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

กําไรสทุธิร้อยละ 8.32 ร้อยละ 14.10 และร้อยละ 13.22 ตามลาํดบั โดยในปี 2555 – 2556 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิมขึนร้อยละ 

44.22 และร้อยละ 13.11 หรือ 35.48 ล้านบาท และ 15.16 ล้านบาท เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามลาํดับ  โดยสาเหตุทีบริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิเพมิขนึตลอดช่วง 3 ปีทีผา่นมา สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

สาํหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจํานวน 37.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.93 หรือ 66.18 ล้านบาท เมือ

เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2556 โดยสาเหตสุว่นใหญ่มาจากการเพิมขึนของค่าเสอืมราคาและต้นทนุทางการเงนิของโครงการ
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โรงงานผลติก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (CBG) และโครงการโรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จํานวน 34.99 ล้านบาท 

และ 16.06 ล้านบาท เมือเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน ตามลาํดบั 

 

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด (“BBF”) ซึงลงทุนร่วมกับบริษัท บางจาก

ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) โดยในปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลกําไรตามสดัสว่นการ

ถือหุ้ นร้อยละ 30 เป็นจํานวน 22.20 ล้านบาท 30.30 ล้านบาท 77.75 ล้านบาท และ 44.81 ล้านบาท ตามลาํดับ ทังนี BBF 

ดําเนินธรุกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซล ซึงเป็นเชือเพลงิเหลวทีนําไปใช้เป็นสว่นผสมทดแทนบางสว่นในนํามันดีเซลทีได้จาก

กระบวนการปิโตรเลยีม เพือให้ได้นํามนัดเีซลประเภทตา่งๆ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 520.33 ล้านบาท 1,021.22 ล้านบาท และ 1,634.58 

ล้านบาท ตามลาํดบั ประกอบด้วย สนิทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 307.68 ล้านบาท 362.16 ล้านบาท และ 552.19 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 59.13 ร้อยละ 35.46 และร้อยละ 33.78 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลําดบั โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลกั 

ได้แก่ ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ซงึคิดเป็นร้อยละ 35.94 ร้อยละ 51.35 และร้อยละ 38.32 ของสนิทรัพย์หมุนเวียนรวมในปี 

2554 – 2556 ตามลาํดบั และสนิค้าคงเหลอืซึงคิดเป็นร้อยละ 30.07 ร้อยละ 32.52 และร้อยละ 43.03 ของสนิทรัพย์หมุนเวียน

รวมในแต่ละปี โดยสาเหตุทีทําให้สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2555 – 2556 เพิมขึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 17.70 และร้อยละ 

52.47 หรือ 54.48 ล้านบาท และ 190.04 ล้านบาท ตามลาํดบั เป็นผลมาจากการเพิมขึนของลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนในปี 

2555 ซึงสว่นใหญ่เป็นลกูหนีทียงัไม่ครบกําหนดชําระและลกูหนีเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน และการเพิมขึนของสินค้า

คงเหลอืในปี 2556 ซึงสว่นใหญ่มาจากการเพมิขนึของสนิค้าระหว่างทาง 

 

ในขณะทีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 212.65 ล้านบาท 659.06 ล้านบาท และ 1,082.39 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 40.87 ร้อยละ 64.54 และร้อยละ 66.22 ของสนิทรัพย์รวมตามลําดบั โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลกั ได้แก่ เงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมดังทีกล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 79.23 ร้อยละ 30.16 และร้อยละ 24.95 ของสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนในปี 2554 – 2556 ตามลําดับ และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึงคิดเป็นร้อยละ 11.91 ร้อยละ 64.52 และร้อยละ 

74.17 ของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนในแต่ละปี สาเหตทุีทําให้ทีดิน อาคารและอปุกรณ์มีสดัส่วนเพิมขึนอย่างรวดเร็วในปี 2555 – 

2556 จํานวน 399.90 ล้านบาท และ 377.55 ล้านบาท ตามลาํดับ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของสินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึงเป็นการก่อสร้างโรงงานผลติก๊าซชวีภาพอดัและโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมบนทีดินเชา่ 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทงัสนิ 1,698.27 ล้านบาท ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 461.96 

ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 27.20 ของสนิทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 1,236.31 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 72.80 ของสนิทรัพย์รวม ทังนี สาเหตทุีมูลค่าของสนิทรัพย์รวม ณ สนิไตรมาสที 3 ของปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สนิปี 

2556 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิมขึนของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และเงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือสินทรัพย์ถาวรจํานวน 69.15 ล้าน

บาท และ 54.13 ล้านบาท ตามลาํดบั ในขณะทีสนิค้าคงเหลอืลดลงจํานวน 92.01 ล้านบาท 

 

 



รายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 59 

                                                  

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 100.52 ล้านบาท 379.55 ล้านบาท และ 667.80 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เมือพจิารณาโครงสร้างหนีสนิรวมในปี 2554 – 2556 พบว่าประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 93.28 ล้านบาท 

326.81 ล้านบาท และ 515.26 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 92.79 ร้อยละ 86.11 และร้อยละ 77.16 ของหนีสนิรวมในแต่ละปี 

ในขณะทีหนีสนิไม่หมุนเวียนมีจาํนวน 7.24 ล้านบาท 52.74 ล้านบาท และ 152.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 ร้อยละ 

13.89 และร้อยละ 22.84 ของหนีสนิรวมในแต่ละปี  สาเหตุทีหนีสนิรวมเพิมขึนระหว่างปี 2555 – 2556 ร้อยละ 277.57 และ

ร้อยละ 75.95 หรือ 279.03 ล้านบาท และ 288.25 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เกดิจากการเพิมขึนของเงินเบิกเกนิบญัชีและ

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีคา่ซือสนิทรัพย์ถาวร และเงินกู้ยืมระยะยาว 

 

โดยรายการทีสาํคญัของหนีสนิ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี

อืน ซึงมีรายละเอียด ดงัน ี

 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 จํานวน 16.79 

ล้านบาท 170.65 ล้านบาท และ 212.59 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึงเพิมขึนร้อยละ 916.18 และร้อยละ 24.57 หรือ 153.86 

ล้านบาท และ 41.94 ล้านบาท ในปี 2555 – 2556 ตามลาํดับ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของเจ้าหนีธนาคาร 

ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ระยะสนัจากธนาคาร  

 บริษัทฯ มีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556  จํานวน 64.16 ล้านบาท 115.74 ล้านบาท 

และ 271.34 ล้านบาท ซึงเพิมขึนร้อยละ 80.41 และร้อยละ 134.44 หรือ 51.59 ล้านบาท และ 155.60 ล้านบาท ในปี 

2555 – 2556 ตามลาํดบั โดยสาเหตหุลกัทีทําเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนในปี 2556 เพิมขึนเมือเทียบกับปี 2555 เกิด

จากการเพมิขนึของเจ้าหนีค้าของบริษัทฯ จํานวน 163.25 ล้านบาท ในขณะทีเจ้าหนีคา่ซือสนิทรัพย์ถาวร ซึงถกูบนัทึกใน

เจ้าหนีอนื ลดลงจาํนวน 15.60 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมทงัสนิ 772.23 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 379.29 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.12 ของหนีสินรวม ในขณะทีหนีสนิไม่หมุนเวียนมีจํานวน 392.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

50.88 ของหนีสนิรวม ทงันี สาเหตทีุหนีสนิรวมของบริษัทฯ ณ สนิไตรมาสที 3 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สนิปี 2556 สว่นใหญ่เป็น

ผลมาจากการเพิมขึนของหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงินจํานวน 173.62 ล้านบาท ซึงเป็นเจ้าหนีตามสญัญาเช่าเครืองจกัร 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่จํานวน 419.65 ล้านบาท 637.77 ล้านบาท และ 

958.71 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิมขึนเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าร้อยละ 

51.98 และร้อยละ 50.32 หรือ 218.13 ล้านบาท และ 320.94 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของทุน

จดทะเบียนชําระแล้ว และสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน และจากผลการดําเนินงานทีมีกาํไรสทุธิ

ในแต่ละปี ในขณะทีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลทังในรูปของเงินสดและหุ้นสามัญให้แกผู่้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้ นของบริษัทใหญ่มีจํานวน 909.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.13 หรือ 49.19 ล้าน

บาท เมือเทียบกบัสว่นของผู้ถอืหุ้น ณ สนิปี 2556 สาเหตหุลกัเกดิจากการลดลงของกําไรสะสมจํานวน 49.30 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง 

สาํหรับปี 2554 และ 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจาํนวน 80.72 ล้านบาท และ 85.30 ล้านบาท 

ซึงสว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ในปี 2554 และ 2556 จํานวน 102.64 ล้านบาท และ 145.09 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ในขณะทีปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการดําเนินงาน 22.70 ล้านบาท จากการเปลยีนแปลงในสว่น

สนิทรัพย์ดําเนินงาน เชน่ สว่นของลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเพิมขึน 76.91 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลือเพิมขึน 25.64 ล้าน

บาท 

 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2554 มีจํานวน 81.19 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากเงินฝาก

ธนาคารติดภาระคําประกนัลดลงจํานวน 85.73 ล้านบาท และเงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมจํานวน  35.97 ล้านบาท 

ในขณะทีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2555 – 2556 จํานวน 324.35 ล้านบาท และ 354.78 

ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการจ่ายซือสินทรัพย์ถาวรจํานวน 365.41 ล้านบาท และ 361.27 ล้าน

บาท ในแต่ละปี ตามลาํดบั 

 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2554 จํานวน 148.95 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงินจํานวน 122.65 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจํานวน 25.01 ล้านบาท 

ในขณะทีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงินในปี 2555 – 2556  จํานวน 308.90 ล้านบาท และ 

333.27 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่มาจากเงินสดรับจากการเพิมทุนจํานวน 118.41 ล้านบาท และ 193.76 ล้านบาท 

ในแต่ละปี การเพิมขึนของเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงินในปี 2555 จํานวน 153.79 ล้านบาท และ

การเพมิขึนของกู้ยืมเงินระยะยาวในปี 2556 จํานวน 104.24 ล้านบาท 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

 

เนืองจากรายได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ มาจากการประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ทีใช้ในโรงงาน

อตุสาหกรรม ซึงสนิค้าสว่นใหญ่เป็นการจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลนันํามัน อุตสาหกรรมสํารวจและผลติ

ก๊าซธรรมชาติ และอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขนัต้น  ประกอบกบับริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจและลงทุนในธุรกิจด้านพลงังาน เช่น 

การผลิตก๊าซชีวภาพความดันสงู (Compressed Bio-methane Gas) การผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production 

Project : PPP) การผลติไบโอดีเซล การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีตดิตงับนหลงัคา ดังนัน การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ จึงมีความสมัพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์พลงังานโดยรวมของประเทศ ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

 

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

 ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมปี 2557 

ข้อมูลจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ซึงจดัทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ณ 

เดือนธันวาคม 2557 ระบุว่า ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาส 3 ของปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 0.6 เพิมขึน

จากไตรมาส 2 ของปี 2557 ทีขยายตัวร้อยละ 0.4 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของอปุสงค์ในประเทศ โดยการใช้

จ่ายเพือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการปรับตวัดีขึนหลงัจากสถานการณ์ด้าน
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การเมืองมีความชดัเจนมากขึน รวมทัง รายได้นอกภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์ทีดี และอัตราเงินเฟ้อทีมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อ

ความเชือมันของผู้บริโภค ทําให้เกิดการใช้จ่ายเพิมขึน นอกจากนีการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตวัในหมวดเครืองจักร

เครืองมือ อย่างไรก็ดี การสง่ออกและการนําเข้าสินค้าและบริการสทุธิลดลง เนืองจากการส่งออกสินค้าและบริการลดลง

มากกว่าการนําเข้าสินค้าและบริการ  สาํหรับ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ของปี 2557 พบว่า หดตัวร้อยละ 0.7 

ปรับตวัดีขึนเมือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า ทีหดตัวร้อยละ 1.6 โดยการหดตวัของ GDP สาขาอุตสาหกรรมเป็นผลมาจาก

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลติลดลง ประกอบกบัโรงกลนันํามันมีการปิดซ่อมบํารุง แต่การผลิตสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์เริม

ขยายตวัเพิมขึนตามการส่งออก ขณะทีอตุสาหกรรมผลิตอาหารและเครืองดืม อตุสาหกรรมเครืองนุ่งห่มปรับตัวลดลงตาม

ความต้องการในประเทศ ด้านอตุสาหกรรมวัตถุดิบหดตวัเนืองจากอตุสาหกรรมโรงกลนันํามันบางแห่งทีมีการปิดซ่อมบํารุง  

สําหรับการผลิตอุตสาหกรรมอโลหะหดตัวตามภาวะก่อสร้าง  สําหรับการลงทุนทีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าในเดือนมกราคม – ตุลาคมของปี 2557 มีจํานวนทังสิน 1,326 

โครงการ มลูค่าเงินลงทนุทังสนิ 526,500 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทีมีจํานวนโครงการ 1,794 โครงการ 

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มเพิมขึนจากครึงปีแรก เนืองจากความเชือมันของนักลงทุนต่างชาติต่อสถานการณ์การเมืองของ

ประเทศมีมากขนึ  

 

 แนวโน้มเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมปี 2558 

ทงันี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 1.0 

ซึงชะลอตัวลงจากปี 2556 ทีขยายตัวร้อยละ 2.9 และเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมี

ปัจจยัสนบัสนุนจาก (1) การปรับตวัดีขึนของภาคการสง่ออกตามแนวโน้มการฟืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 

2558 (2) การฟืนตวัของภาคการท่องเทียวและการลงทนุหลงัสถานการณ์การเมืองมีความชัดเจน  (3) นโยบายของรัฐบาลใน

การเพมิประสทิธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 และ (4) การลดลงของราคานํามันในตลาดโลก ซึงช่วยเพิมอํานาจซือ

ของประชาชนและธุรกิจ และลดแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อ ซึงจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายได้อย่าง

ต่อเนือง อย่างไรกดี็เศรษฐกิจไทยปี  2558 มีปัจจัยเสียงทีต้องติดตาม คือ ความผนัผวนของการเคลอืนย้ายเงินทุนและอัตรา

แลกเปลยีน ขณะทีเศรษฐกิจโลกโดยรวมยงัมีความเสยีงทีจะขยายตวัตํากว่าการคาดการณ์ ประกอบกับรายได้ในภาคเกษตร

ยงัมีแนวโน้มอ่อนตวั เนืองจากราคาสนิค้าเกษตรทียงัอยู่ในภาวะชะลอตัวและการสินสดุของมาตรการระยะสนัเพือช่วยเหลือ

เกษตรกร  

 

สาํหรับภาพรวมอุตสาหกรรมไทยปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวทีดีขึน อยู่ทีร้อยละ 2 – 3 และดัชนีผลผลิตอตุสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index) ขยายตวัร้อยละ 3 – 4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการฟืนตวัของเศรษฐกิจและ

ปริมาณการค้าโลกสง่ผลดีตอ่การภาคการสง่ออกของไทย การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มทีจะ

ขยายตวั การปรับฐานสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 และการลดลงของราคานํามันในตลาดโลก โดยมีปัจจัย

เสยีงทีต้องติดตาม คือ ความเสยีงการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 

 

สถานการณ์พลังงาน 

 ความต้องการใช้พลงังาน 

ข้อมูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบุว่า ในช่วง 11 เดือนของปี 2557 ประเทศ

ไทยมีปริมาณการใช้พลงังานขนัสดุท้าย 69,923 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ เพมิขนึจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 1.4  คิด

เป็นมูลค่าการใช้พลงังาน รวมกว่า 1,665 พนัล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็นการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ในรูปของนํามันสําเร็จรูป
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มากทีสดุ จํานวน 33,257 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ เพิมขึนร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยการใช้นํามันนํามัน

สาํเร็จรูปคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 47.6 ของปริมาณการใช้พลงังานขนัสดุท้ายทังหมด รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้า ร้อยละ 19.0 ก๊าซ

ธรรมชาติ ร้อยละ 7.2 และถ่านหินหรือลกิไนต์ ร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั สาํหรับการใช้พลงังานชนิดอืน ได้แก่ พลงังานหมุนเวียน 

(ประกอบไปด้วย พลงังานแสงอาทิตย์ ฟืน แกลบ วสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มีปริมาณ 5,918 พนัตนั

เทียบเท่านํามันดิบ เพิมขึนร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และพลงังานหมุนเวียนดงัเดิม (ประกอบไปด้วย ฟืน ถ่าน 

แกลบ และวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร) มีปริมาณเท่ากบั 7,846 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ เพิมขึนร้อยละ 7.0 จากช่วงเดยีวกนั

ของปีกอ่น  

 

ตารางที 26 ปริมาณการใช้พลังงานขนัสุดท้ายจาํแนกตามชนิดพลังงาน 

ชนิดพลังงาน 
ปริมาณ (พันตนัเทียบเท่านํามันดบิ) อัตราการเปลียนแปลง (%) 

ม.ค. – พ.ย. 
2555 

ม.ค. – พ.ย. 
2556 

ม.ค. – พ.ย. 
2557 P 

ม.ค. – พ.ย. 
2556 

ม.ค. – พ.ย. 
2557P 

การใช้พลังงานขันสุดท้าย (รวม) 67,088 68,935 69,923 2.8 1.4 

 พลังงานเชิงพาณิชย์ 54,904 56,207 56,159 2.4 (0.1) 

- นํามนัสําเร็จรูป 32,266 33,134 33,257 2.7 0.4 

- ไฟฟ้า 12,669 12,998 13,266 2.6 2.1 

- ถ่านหิน / ลิกไนต์ 5,297 5,162 4,581 (2.5) (11.3) 

- ก๊าซธรรมชาต ิ 4,672 4,913 5,055 5.2 2.9 

 พลังงานหมุนเวียน 5,117 5,395 5,918 5.4 9.7 

 พลังงานหมุนเวียนดังเดมิ 7,067 7,333 7,846 3.8 7.0 

หมายเหต ุ: P ตวัเลขเบืองต้น  
ทีมา : กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

ทงันี ในชว่ง 11 เดือน ปี 2557 พบว่า ความต้องการใช้พลงังานทกุสาขาเตบิโตขึนเมือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีทีผ่านมา โดย 

ภาคอตุสาหกรรมเป็นสาขาทีมีการใช้พลงังานมากทีสดุ มีปริมาณ 25,920 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของ

การใช้พลงังานขนัสดุท้ายทังหมด รองลงมาได้แก่ ภาคขนสง่มีปริมาณ 24,738 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ หรือคิดเป็นร้อยละ 

35.4 ภาคบ้านอยู่อาศัยมีปริมาณ 10,568 พันตนัเทียบเท่านํามันดิบ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.1 ภาคธุรกิจการค้ามีปริมาณ 

5,046 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 และภาคเกษตรกรรมมีปริมาณ 3,651 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 5.2  

 

 การผลิตพลงังาน 

ปริมาณการผลติพลงังาน ช่วง 11 เดือน ปี 2557 พบว่า มีจํานวน 72,700 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ เพิมขึนร้อยละ 12.8 จาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เพือรองรับปริมาณความต้องการใช้พลงังานโดยรวมทีขยายตัวสูงขึน โดยมีการผลิตพลงังานเชิง

พาณิชย์ปริมาณ 48,641 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ ลดลงร้อยละ 0.7 โดยการผลิตพลงังานเชิงพาณิชย์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

66.9 ของการผลติพลงังานทังหมด ขณะทีพลงังานหมนุเวียนและพลงังานอืน และพลงังานหมุนเวียนดังเดิม มีสดัสว่นร้อยละ 

15.0 และ ร้อยละ 18.1 ตามลาํดบั 
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  ตารางที 27 ปริมาณการผลิตพลังงานจาํแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2557 

การผลติพลังงาน 
ปริมาณ (พันตันเทียบเท่านํามันดบิ) อัตราการเปลียนแปลง(ร้อยละ) 

ม.ค. – พ.ย. 
2555 

ม.ค. – พ.ย. 
2556 

ม.ค. – พ.ย. 
2557 P 

ม.ค. – พ.ย. 
2556 

ม.ค. – พ.ย. 
2557P 

การผลิตพลังงาน (รวม) 71,944 64,469 72,700 (10.4) 12.8 

 พลังงานเชิงพาณิชย์ 48,996 48,974 48,641 0.0 (0.7) 

- นํามนัดบิ 6,793 6,750 6,286 (0.6) (6.9) 

- ลิกไนต์ 4,611 4,278 4,264 (7.2) (0.3) 

- ก๊าซธรรมชาต ิ 32,851 33,362 33,685 1.6 1.0 

- คอนเดนเสท 4,061 4,135 3,978 1.8 (3.8) 

- ไฟฟ้าพลงันํา และอืนๆ* 680 449 428 (34.0) (4.7) 

 พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
อืนๆ** 

10,670 7,754 10,938 (27.3) 41.1 

 พลังงานหมุนเวียนดังเดมิ 12,278 7,741 13,121 (37.0) 69.5 

หมายเหต ุ    * ประกอบด้วย พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลม 
                  ** พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอืนๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ 

เชือเพลงิชีวภาพ แบลอ็คลเิคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต 
ทีมา : กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 

ทังนี ประเทศไทยมีการพึงพาการนําเข้าพลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั โดยในช่วง 11 เดือน ปี 2557 มีปริมาณนําเข้า

พลงังาน 64,195 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ ลดลงร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นการนําเข้าพลงังานเชิง

พาณิชย์ร้อยละ 99.9 และพลงังานหมนุเวียนดงัเดิมร้อยละ 0.1 ของการนําเข้าพลงังานทังหมด สาํหรับการนําเข้าพลงังานเชิง

พาณิชย์มีปริมาณ  64,098 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ ลดลงร้อยละ 2.3 ซึงสว่นใหญ่เป็นการนําเข้านํามันดิบคิดเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 57.7 ของปริมาณการนําเข้าพลงังานทังหมด รองลงมาได้แก่ ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาติ นํามันสําเร็จรูป ไฟฟ้าคอนเดนเสท 

ตามลาํดบั ขณะทีการนําเข้าพลงังานหมุนเวียนดงัเดมิมีสดัสว่นร้อยละ 0.1 ของการนําเข้าพลงังานทงัหมด เพิมขึนร้อยละ 27.6  
 

ตารางที 28 การนําเข้าพลังงานจาํแนกตามชนิดพลังงาน เดอืนมกราคม – พฤศจิกายน 2557 

การผลติพลังงาน 
ปริมาณ (พันตันเทียบเท่านํามันดบิ) อัตราการเปลียนแปลง (ร้อยละ) 

ม.ค. – พ.ย. 
2555 

ม.ค. – พ.ย. 
2556 

ม.ค. – พ.ย. 
2557 P 

ม.ค. – พ.ย. 
2556 

ม.ค. – พ.ย. 
2557P 

การผลิตพลังงาน (รวม) 64,529 65,700 64,195 1.8 (2.3) 

 พลังงานเชิงพาณิชย์ 64,434 65,624 64,098 1.8 (2.3) 

- นํามนัดบิ 39,411 39,815 37,013 1.0 (7.0) 

- คอนเดนเสท 1,373 992 902 (27.7) (9.1) 

- ถ่านหิน 10,997 9,948 12,089 (9.5) 21.5 

- นํามนัสําเร็จรูป 3,753 4,180 4,023 11.4 (3.8) 

- ก๊าซธรรมชาต ิ 8,044 9,639 9,097 19.8 (5.6) 

- ไฟฟ้า 856 1,050 974 22.7 (7.2) 

 พลังงานหมุนเวียน* 0 0 0 - - 

 พลังงานหมุนเวียนดังเดมิ 95 76 97 (20.0) 27.6 

ทีมา : กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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สถานการณ์การใช้พลงังานทดแทน  

รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะพลงังานทดแทนทีผลิตได้ภายในประเทศ 

ได้แก่ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงันํา ชีวมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ และเชือเพลงิชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) เพือ

เป็นแหลง่พลงังานสาํหรับใช้ทดแทนนํามนัซึงต้องพงึพิงการนําเข้าจากต่างประเทศและมีความผนัผวนด้านราคา  โดยได้มีการ

จดัทําแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกเพือผลกัดนัให้มีสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนเพิมขึนเท่ากบัร้อย

ละ 25.00 ของการใช้พลงังานทังหมด ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ซึงในช่วง 11 เดือน ปี 2557 พบว่า การใช้พลงังาน

ทดแทนรวมมีปริมาณ 8,274 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ เพิมขึนร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกบัของปีก่อน โดยการใช้พลงังาน

ทดแทนคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.8  ของการใช้พลงังานขนัสดุท้ายทังหมดภายในประเทศ โดยเป็นการใช้พลงังานความร้อน

มากทีสดุ มีปริมาณรวม 5,395 พนัตนัเทียบเท่านํามันดิบ เพมิขนึร้อยละ 11.8 รองลงมาได้แก ่ไฟฟ้า ไบโอดเีซล และเอทานอล 

ในสดัสว่นร้อยละ 14.9 ร้อยละ 10.3 และร้อยละ 9.6 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 29 การใช้พลังงานทดแทนจําแนกตามประเภท 

การใช้พลังงานทดแทน 
ปริมาณ (พันตันเทียบเท่านํามันดบิ) อัตราการเปลียนแปลง (ร้อยละ) 

ม.ค. – พ.ย. 
2555 

ม.ค. – พ.ย. 
2557 P 

ม.ค. – พ.ย. 
2557 P 

ม.ค. – พ.ย. 
2557 

1. ไฟฟ้า  984 1,209 1,233 2.0 

2. ความร้อน  4,557 4,826 5,395 11.8 

3. เชือเพลงิชีวภาพ     

- เอทานอล 332 640 798 24.7 

- ไบโอดเีซล 692 820 848 3.4 

รวม 6,565 7,495 8,274 10.4 

           ทีมา : กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แนวโน้มสถานการณ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังานคาดการณ์วา่ ความต้องการใช้พลงังานโดยรวมในปี 2558 จะเพมิขนึร้อยละ  2.9 จากปี 2557 โดยอัตราการ

ขยายตวัดงักล่าว เป็นผลมาจากการเพิมขึนของความต้องการพลงังานพลงังานเชิงพาณิชย์ เช่น นํามันสาํเร็จรูป ซึงคาดว่า

ความต้องการใช้นํามนัเบนซินและดีเซลจะเพมิขนึร้อยละ 3.5 และร้อยละ 2.2 จากปี 2557 ตามลาํดับ ขณะทีการใช้แอลพีจ ี 

โพรเพน และบิวเทนคาดว่าจะเพิมขึนร้อยละ 3.7 จากปี 2557 สาํหรับการใช้ไฟฟ้าในปี 2558 คาดว่าจะเพิมขึนร้อยละ 4.8  

การใช้พลังงานทดแทน 
(มกราคม – พฤศจิกายน 2557) 

การใช้พลังงานขนัสุดท้าย 
(มกราคม – พฤศจิกายน 2557) 
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 เอกสารแนบ 2   สรุปรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากัด 

จัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พรสยามคอนซลัแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (“พรสยาม”) ซึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระทีได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. สมาคมนักประเมินราคาอสิระไทย และสมาคมผู้ประเมินคา่สนิทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือทํา

การประเมินมลูค่าทรัพย์สนิของ APC จํานวน 4 รายการ ได้แก ่ 

1. ทีดินพร้อมสงิปลกูสร้าง จาํนวน 11 รายการ และสิงพฒันาควบบนทีดิน ซึงตงัอยู่ทีเลขที 50 หมู่ 3 ถนนสายสคิีว-ชัยภูมิ 

(ทางหลวงหมายเลข 201) ตําบลสีคิว อําเภอสีคิว จงัหวัดนครราชสีมา (“โรงงานจังหวัดนครราชสีมา”) โดยรายงาน

ประเมินมูลค่าดงักลา่ว ลงวนัที 27 พฤศจกิายน 2557 เพือประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัที 21 พฤศจกิายน 2557  โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือสาธารณะ  

2. เครืองจกัรและอปุกรณ์ จํานวน 58 รายการ ซึงตงัอยูที่เลขที 50 หมู่ 3 ถนนสายสคิีว-ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) 

ตําบลสคีิว อาํเภอสคีิว จงัหวดันครราชสมีา (“เครืองจกัรอปุกรณ์ของโรงงานจงัหวดันครราชสีมา”) โดยรายงานประเมิน

มูลค่าดังกล่าว ลงวันที 4 พฤศจิกายน 2557 เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือสาธารณะ  

3. ทีดินพร้อมสงิปลกูสร้าง จํานวน 4 รายการ ซึงตังอยู่ทีเลขที 998 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสขุุมวิทสายเก่า 

ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (“คลงัสินค้านิคมอุตสาหกรรมบางปู”) โดยรายงาน

ประเมินมูลค่าดงักลา่ว ลงวนัที 26 พฤศจิกายน 2557 เพือประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัที 24 พฤศจิกายน 2557 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือสาธารณะ  

4. รถยนต์ จํานวน 10 รายการ โดยรายงานประเมินมูลค่าดังกล่าว ลงวันที 4 พฤศจิกายน 2557 เพือประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิ ณ วนัที 21 พฤศจกิายน 2557  โดยมีวตัถปุระสงค์เพือสาธารณะ  

 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิของ APC แต่ละรายการ ซึงจดัทําโดยพรสยาม มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

 

1. สรุปผลการประเมนิมลูคา่โรงงานจงัหวดันครราชสมีา 

 

ข้อมูลทรัพย์สนิ : 1) ทีดิน 3 แปลง โฉนดเลขที 25121 25864 และ 25865 เนือทีรวม 14 – 3 – 80 ไร่  

2) สงิปลกูสร้าง จาํนวน 11 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดิน 

 
รายการอาคารและสิงปลูกสร้าง 

เนือทีใช้สอยรวม 
(ตร.ม.) 

อายุอาคาร 
(ปี) 

1 อาคารสาํนักงาน 3 ชนั 384 16 
2 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชนัเดียว 450 16 
3 อาคารซ่อมบํารุง 88 16 
4 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชนัเดียว 240 16 
5 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 4 ชนั 845 16 
6 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 4 ชนั 668 16 
7 สว่นโลง่หลงัคาคลมุ 250 16 
8 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชนัเดียว 480 7 
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9 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชนัเดียว 900 5  

10 อาคารป้อมยาม 4 5 

11 อาคารห้องเก็บของ 9 16 
 

ทีตงัทรัพย์สิน : เลขที 50 หมู่ 3 ถนนสายสคิีว-ชยัภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) ตําบลสคิีว อาํเภอสคิีว จงัหวัด

นครราชสมีา 

สภาพทรัพย์สนิ :  ทีดิน : ถมแล้ว มีระดบัเท่ากบัถนนหน้าทีดนิ 

 สงิปลกูสร้างและสงิพฒันาควบบนทีดิน : สภาพอาคารปานกลาง 

ผู้ถอืกรรมสทิธิ :  บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ภาพทีตงัโรงงานจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์ของพรสยาม ฉบบัลงวนัที 27 พฤศจิกายน 2557 
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พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าโรงงานจงัหวัดนครราชสมีาด้วยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost  Approach) โดยมูลค่าตลาดของ

ทรัพย์สินดังกลา่วจะเท่ากบัผลรวมของ 1) มูลค่าตลาดของทีดิน ซึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ

มลูค่าตลาดของสงิปลกูสร้าง ซึงเท่ากบัต้นทุนทดแทนใหม่สทุธิ (ต้นทุนทดแทนใหม่ ห ักด้วยค่าเสือมราคาตามสภาพ) ผลการ

ประเมินมูลค่าโรงงานจงัหวดันครราชสมีา สรุปได้ดงัน  ี
 

1.1 ทีดิน 

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าทีดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ โดยพรสยามได้คดัเลือกข้อมูลตลาดจํานวน 4 

รายการทีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิ มาเป็นข้อมูลทีใช้สาํหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทรัพย์สนิทีจะทําการประเมิน 

จากนัน จึงวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น  ทําเลทีตัง สภาพแวดล้อม 

สาธารณปูโภค ขนาดและรูปร่างของทีดนิ ด้วยวิธี Adjustment Grid Sales Analysis ซึงผลการประเมินมูลค่า สรุปดงันี 

 

ตารางที 30 ข้อมูลตลาดและวิธกีารเปรียบเทียบข้อมูลตลาดของทีดนิโรงงานจังหวัดนครราชสีมา 
 ปัจจัยทีมีผลกระทบ ทรัพย์สิน ข้อมูล1 ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 
1 ประเภทสินทรัพย์ ทีดนิพร้อม 

สิงปลูกสร้าง 

ทีดนิว่างเปล่า ทีดนิว่างเปลา่ ทีดนิว่างเปลา่ ทีดนิว่างเปลา่ 

2 ทําเลทีตงั ตดิถนนสายสีควิ-

ชยัภมิู ระหว่าง 

กม.7-8 

ติดถนนสายสีควิ-

ชยัภมิู ระหว่าง 

กม.11-12 

ติดถนนสายสีคิว-

ชยัภมูิ ระหว่าง 

กม.7-8 

ตดิถนนสายสีคิว-

ดา่นขุนทด 

ระหวา่ง กม.4-5 

ตดิถนนสายสีควิ-

ดา่นขุนทด 

ระหวา่ง กม.2-3 

3 สภาพแวดล้อม เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยา่นทีอยูอ่าศยั
และอุตสาหกรรม 

ยา่นทีอยูอ่าศยั
และอุตสาหกรรม 

4 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท์ 

ไฟฟ้า โทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท์ 
ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท์ 
ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท์ 
5 ผงัเมือง นอกเขตผงัเมือง 

6 สภาพ/ถนนทางเข้า ลาดยางกว้าง 6 ม. ลาดยางกว้าง 8 ม. 

7 เนือทีดิน (ไร่) 14-3-80 11-2-0 15-3-0 13-0-55 20-2-21 

8 รูปร่าง สีเหลียมผืนผ้า คล้าย

สีเหลียมผืนผ้า 
หลายเหลียม คล้ายสีเหลียม 

คางหมู 
คล้าย

สีเหลียมผืนผ้า 
9 หน้ากว้าง ~ 65 ม.  ~ 124 ม. ~ 90 ม. ~ 210 ม. ~ 70 ม. 

10 ระดบั/การถมดิน ถมแล้วเสมอถนน ยงัไม่ถม/ ตํากว่าถนน 0.5 ม. ถมแล้วเสมอถนน 

11 การใช้ประโยชน์

ปัจจุบนั 

อุตสาหกรรม ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

12 ราคาเสนอขาย  

(บาท/ไร่) 

 1,000,000 1,000,000 2,725,024 1,500,000 

ปรับฐานข้อมูล : 
 ราคาเสนอขาย/ซือขาย 

(บาท/ไร่) 

 1,000,000 1,000,000 2,725,024 1,500,000 

 การตอ่รอง/ระยะเวลา

การขาย-ซือขาย 

 -10% -10% -20% -20% 

 ราคาหลงัปรับแก้

(บาท/ไร่) 

 900,000 900,000 2,180,019 1,200,000 

 คา่ถมดนิ (บาท/ไร่)*  100,000 100,000 100,000 0 

 ราคาหลงัปรับแก้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

 1,000,000 1,000,000 2,280,019 1,200,000 



รายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 68 

                                                  

 ปัจจัยทีมีผลกระทบ ทรัพย์สิน ข้อมูล1 ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 
การวิเคราะห์ปรับแก้ราคา : 
1 ทําเลทีตงั  10% 0% -20% -20% 
2 สภาพแวดล้อม  10% 0% -20% -20% 
3 สาธารณูปโภค  5% 0% 0% 0% 
4 ผงัเมือง  0% 0% 0% 0% 
5 สภาพ/ถนนทางเข้า  0% 0% 0% 0% 
6 เนือทีดิน   0% 0% 0% 5% 
7 รูปร่าง  0% 5% 0% 0% 
8 หน้ากว้าง  -5% 0% -10% 0% 

รวมค่าปรับแก้ทงัหมด  20% 5% -50% -35% 
มลูค่าทีปรับแล้ว (บาท/ไร่)  1,200,000 1,050,000 1,140,010 780,000 

การวิเคราะห์ให้นําหนกัข้อมลู : 
การปรับแก้ทงัหมด 130.00 30.00 5.00 50.00 45.00 

สดัส่วนการปรับแก้ 1.00 0.2308 0.0385 0.3846 0.3462 

แปลงคา่ (ส่วนกลบั) 35.82 4.3333 26.000 2.6000 2.8889 

นําหนกัของข้อมลู 1.00 0.1210 0.7258 0.0726 0.0806 

ราคาปรับแก้ครังสุดท้าย 
(บาท/ไร่) 

1,052,904 145,161 762,097 82,743 62,903 

มลูค่าตลาดยตุิธรรม 
(บาท/ไร่) ยอดถ้วน 

1,000,000     

หมายเหต ุ* ค่าถมดินไร่ละ 200,000 บาท หรือตารางวาละ 500 บาท ต่อความลึก 1 ม. 

 

1.2 สงิปลกูสร้างและสงิพฒันาควบบนทีดิน 

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าสิงปลกูสร้างและสิงพัฒนาควบบนทีดินด้วยวิธีต้นทุนทดแทนใหม่สทุธิ โดยพรสยามได้

ประมาณการต้นทนุในการก่อสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจบุนั แล้วหักด้วยค่าเสอืมตามอายกุารใช้งาน ซึงผลการ

ประเมินมูลค่า สรุปดงันี 

 

ตารางท ี31 ผลการประเมนิมูลค่าสิงปลูกสร้างและสิงพัฒนาควบบนทีดนิโรงงานจงัหวดันครราชสีมา 

 รายการ 
พืนที 

(ตร.ม.) 

ราคา 
(บาท/ 
ตร.ม.) 

ต้นทุน
ทดแทน

ใหม่ (บาท)* 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่าเสือม** 
ต้นทุนทดแทน 
ใหม่สุทธิ (บาท) 

ปีละ 
(%) 

รวม 
(%) 

1 อาคารสํานกังาน 3 ชนั        
 -พืนทีภายในอาคาร 320 9,000 2,880,000     
 -พืนทีระเบียง 64 3,500 224,000     
   รวม 3,104,000 16 2 32 2,110,720 
2 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียว 450 6,000 2,700,000 16 2 32 1,836,000 
3 อาคารซอ่มบํารุง        
 -พืนทีภายในอาคาร 72 7,000 504,000     
 -พืนทีสว่นโล่งหลังคาคลุม 16 3,000 48,000     
   รวม 552,000 16 2 32 375,360 
4 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียว        
 -พืนทีภายในอาคาร 116 6,000 696,000     
 -พืนทีสว่นโล่งหลังคาคลุม 124 3,000 372,000     

   รวม 1,068,000 16 2 32 726,240 
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 รายการ 
พืนที 

(ตร.ม.) 

ราคา 
(บาท/ 
ตร.ม.) 

ต้นทุน
ทดแทน

ใหม่ (บาท)* 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่าเสือม** 
ต้นทุนทดแทน 
ใหม่สุทธิ (บาท) 

ปีละ 
(%) 

รวม 
(%) 

5 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชนั 845 7,000 5,915,000 16 2 32 4,022,200 
6 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชนั        

 -พืนทีภายในอาคาร 570 7,000 3,990,000     
 -พืนทีระเบียง 20 3,000 60,000     
 -พืนทีสว่นโล่งหลังคาคลุม 78 3,000 234,000     
   รวม 4,284,000 16 2 32 2,913,120 
7 ส่วนโล่งหลงัคาคลมุ 250 4,000 1,000,000 16 2 32 680,000 
8 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียว 480 6,000 2,880,000 7 2 14 2,476,800 
9 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียว 900 6,000 5,400,000 5 2 10 4,860,000 

10 อาคารป้อมยาม 4 8,000 32,000 5 2 10 28,800 
11 อาคารห้องเก็บของ 9 8,000 72,000 16 2 32 48,960 

 สิงพฒันาควบบนทีดิน        
 -พืนทีรัว 620 1,200 744,000 16 3 48 386,880 
 -พืนทีประตูรัว 24 1,500 36,000 16 3 48 18,720 
 -พืนทีถนนและลานคอนกรีต 4,000 800 3,200,000 16 3 48 1,664,000 
    รวมมูลค่าสิงปลูกสร้าง (บาท) 22,147,800 

หมายเหตุ *  อ้างอิงจากจากมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างอาคารปี 2556 ของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พร้อมทัง
ปรับแก้ราคาค่ากอ่สร้างตามคุณสภาพวสัด ุ

              **  คา่เสือมราคาของอาคารและสิงพัฒนาควบบนทีดนิ (อายปุระมาณ 5 ปี 7 ปี และ 16 ปี พิจารณาค่าเสือมปีละ 2% - 3%) 
โดยพรสยามได้ปรับแก้อตัราค่าเสือมตามสภาพของทรัพย์สินแต่ละรายการในระหว่างทําการสํารวจ 

 

ตารางท ี32 สรุปผลการประเมินมูลค่าโรงงานจงัหวัดนครราชสีมา 

 รายการ ราคาประเมิน (บาท) 

1. ทีดนิ เนือที 14-3-80 ไร่ (14.95 ไร่) 14,950,000* 

2. สงิปลกูสร้าง 11 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดิน 22,147,800 

 รวม 37,097,800 

 ยอดถ้วน 37,100,000 

   หมายเหตุ * ราคาประเมินทีดนิของราชการ เท่ากบั 1,620,600 บาท 

 

2. สรุปผลการประเมนิมลูคา่เครืองจกัรอปุกรณ์ของโรงงานจงัหวดันครราชสมีา 
 

ข้อมูลทรัพย์สนิ : เครืองจักรและอปุกรณ์ จํานวน 58 รายการ ซึงใช้ในกระบวนการผลติเคมีภัณฑ์ประเภทลา

เท็กซ์อีมลัชนัและลาเท็กซ์โพลเิมอร์ของ APC ในปัจจบุัน โดยเครืองจักรและอุปกรณ์ทีสําคญั 

เช่น ชดุทําปฏิกิริยา (Reactor Unit) รอก (Hoist) เครืองผสม (Mixing Mechine) หอระบาย

ความร้อน (Cooling Tower) ถังเก็บโพลิเมอร์  เครืองทํานําเย็น (Water Chiller) เครืองทํา

นําอ่อน  (Water Softener System) เครืองอัดลม (Air Compressor) เครืองกําเนิดไฟฟ้า 

(Generator) หม้อนํา (Boiler) ระบบบําบัดนําเสีย ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า รถยก (Forklift 

Truck) อุปกรณ์ห้องทดลอง (Laboratory Equipment) เป็นต้น 

ทีตงัทรัพย์สิน : เลขที 50 หมู่ 3 ถนนสายสคิีว-ชยัภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) ตําบลสคิีว อาํเภอสคิีว จงัหวัด

นครราชสมีา 
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สภาพทรัพย์สนิ : มีสภาพพอใช้ 

ผู้ถอืกรรมสทิธิ :  บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนั 

  

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าเครืองจกัรอปุกรณ์ของโรงงานจงัหวดันครราชสมีา จํานวน 58 รายการ ด้วยวิธีคิดจากต้นทุน 

(Cost  Approach) โดยมลูค่าตลาดของทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับต้นทุนทดแทนใหม่ หักด้วยค่าเสอืมราคาตามสภาพ ซึงพร

สยามได้พิจารณาต้นทนุทดแทนใหม่ของเครืองจกัรและอปุกรณ์จากข้อมลูของราคาทีได้จากผู้ผลิต ผู้ แทนจําหน่าย ข้อมูลของ

ลูกค้า และข้อมูลของ  APC สําหรับค่าเสือมราคาตามสภาพ ประกอบด้วย ค่าเสือมราคาทางกายภาพ (Physical 

Deterioration) ค่าเสอืมราคาทางประโยชน์ใช้สอย (Functional Obsolescence) และค่าเสอืมราคาอันเนืองมาจากปัจจัย

ภายนอกหรือทางเศรษฐกิจ (Economic/ External Obsolescence)  ซึงผลการประเมินมูลค่า สรุปดงันี 

 

ตารางท ี33 ผลการประเมินมูลค่าเครืองจักรอุปกรณ์ของโรงงานจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ 
มูลค่าทดแทนใหม่ 

(บาท) 

ต้นทุนทดแทนใหม่ 

หักด้วยค่าเสือมราคา (บาท) 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ จํานวน 58 รายการ 67,100,000 28,000,000 

 

3. สรุปผลการประเมนิมลูคา่คลงัสนิค้านิคมอตุสาหกรรมบางป ู

 

ข้อมูลทรัพย์สนิ : 1) ทีดิน 2 แปลง โฉนดเลขที 75854 และ 290328 เนือทีรวม 9 – 2 – 0  ไร่  

2) สงิปลกูสร้าง จาํนวน 4 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดิน 

 
รายการอาคารและสิงปลูกสร้าง 

เนือทีใช้สอยรวม 
(ตร.ม.) 

อายุอาคาร 
(ปี) 

1 อาคารโรงงานพร้อมโกดงัเก็บสนิค้า 1,778 5 

2 อาคารปฐมพยาบาล 18 5 

3 อาคารป้อมยาม 9 5 

4 โรงจอดรถ 192 5 
 

ทีตงัทรัพยส์ิน : เลขที 998 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสขุุมวิทสายเก่า ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

สภาพทรัพย์สนิ :  ทีดิน : ถมแล้ว มีระดบัเท่ากบัถนนหน้าทีดนิ  

 สงิปลกูสร้างและสงิพฒันาควบบนทีดิน : สภาพอาคารดี – ปานกลาง 

ผู้ถอืกรรมสทิธิ :  บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนั 
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ภาพทีตงัคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมบางป ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

     ทีมา : รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์ของพรสยาม ฉบบัลงวนัที 26 พฤศจิกายน 2557 

 

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าคลงัสนิค้านิคมอตุสาหกรรมบางปูด้วยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost  Approach) โดยมูลค่าตลาด

ของทรัพย์สนิดงักลา่วจะเท่ากบัผลรวมของ 1) มลูค่าตลาดของทีดนิ ซึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ

มลูค่าตลาดของสงิปลกูสร้าง ซึงเท่ากบัต้นทุนทดแทนใหม่สทุธิ (ต้นทุนทดแทนใหม่ ห ักด้วยค่าเสือมราคาตามสภาพ) ผลการ

ประเมินมูลค่าคลงัสนิค้านิคมอตุสาหกรรมบางป ูสรุปได้ดงันี 

 

3.1 ทีดิน 

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าทีดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ โดยพรสยามได้คดัเลือกข้อมูลตลาดจํานวน 4 

รายการทีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิ มาเป็นข้อมูลทีใช้สาํหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทรัพย์สนิทีจะทําการประเมิน 

จากนัน จึงวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น  ทําเลทีตัง สภาพแวดล้อม 

สาธารณปูโภค ขนาดและรูปร่างของทีดนิ ด้วยวิธี Adjustment Grid Sales Analysis ซึงผลการประเมินมูลค่า สรุปดงัน ี

 

ตารางที 34 ข้อมูลตลาดและวิธกีารเปรียบเทียบข้อมูลตลาดของทีดนิคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมบางป ู
 ปัจจัยทีมีผลกระทบ ทรัพย์สิน ข้อมูล1 ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 
1 ประเภทสินทรัพย์ ทีดนิพร้อม 

สิงปลูกสร้าง 
ทีดนิว่างเปล่า ทีดนิว่างเปลา่ ทีดนิว่างเปลา่ ทีดนิว่างเปลา่ 

2 ทําเลทีตงั ภายในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
ตดิซอย 1C ห่าง 

ภายในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
ตดิซอย 1B ห่าง 

ภายในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
ตดิซอย 1C ห่าง 

ภายในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
ติดซอย 3C ห่าง 

ภายในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
ติดซอย 1C ห่าง 
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 ปัจจัยทีมีผลกระทบ ทรัพย์สิน ข้อมูล1 ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 
ถ.สุขมุวิทสายเก่า 

~ 2.7 ก.ม. 
ถ.สุขุมวิทสายเก่า 

~ 1.2 ก.ม. 
ถ.สุขมุวิทสายเก่า 

~ 2.5 ก.ม. 
ถ.สุขมุวิทสายเก่า 

~ 3.1 ก.ม.  
ถ.สุขมุวิทสายเก่า 

~ 2.5 ก.ม. 

3 สภาพแวดล้อม ย่านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมปานกลาง 
4 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ รางระบายนํา ไฟฟ้าถนน 
5 ผงัเมือง อุตสาหกรรมและคลงัสนิค้า 
6 สภาพ/ถนนทางเข้า คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ~ 8 ม. 
7 เนือทีดิน (ตร.ว.) 3,800 3,600 4,400 1,400 800 
8 รูปร่าง หลายเหลียม สีเหลียมผืนผ้า สีเหลียมผืนผ้า สีเหลียมผืนผ้า สีเหลียมผืนผ้า 
9 หน้ากว้าง ~ 150 ม.  ~ 110 ม. ~ 200 ม. ~ 40 ม. ~ 30 ม. 

10 ระดบั/การถมดิน ถมแล้วเสมอถนน 
11 การใช้ประโยชน์

ปัจจุบนั 
 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

12 ราคาเสนอขาย  
(บาท/ตร.ว.) 

 0 18,000 0 20,000 

 ราคาซือขาย 
(บาท/ตร.ว.) 

 20,000 0 15,000 0 

ปรับฐานข้อมูล : 
 ราคาเสนอขาย/ซือขาย 

(บาท/ตร.ว.) 
 20,000 18,000 15,000 20,000 

 การตอ่รอง/ระยะเวลา
การขาย-ซือขาย 

 0% -10% 0% -15% 

 ราคาหลงัปรับแก้
(บาท/ตร.ว.) 

 20,000 16,200 15,000 17,000 

 คา่ถมดนิ (บาท/ไร่)  0 0 0 0 
 ราคาหลงัปรับแก้สุทธิ 

(บาท/ตร.ว.) 
 20,000 16,200 15,000 17,000 

การวิเคราะห์ปรับแก้ราคา : 
1 ทําเลทีตงั  -5% 0% 0% 0% 
2 สภาพแวดล้อม  -5% 0% 0% 0% 
3 สาธารณูปโภค  0% 0% 0% 0% 
4 ผงัเมือง  0% 0% 0% 0% 
5 สภาพ/ถนนทางเข้า  0% 0% 0% 0% 
6 เนือทีดิน   0% 5% -10% -15% 
7 รูปร่าง  -5% -5% -5% -5% 
8 หน้ากว้าง  0% 0% 0% 0% 

รวมค่าปรับแก้ทงัหมด  -15% 0% -15% -20% 
มลูค่าทีปรับแล้ว(บาท/ตร.ว.)  17,000 16,200 12,750 13,600 
การวิเคราะห์ให้นําหนกัข้อมลู : 
การปรับแก้ทงัหมด 60.00 15.00 10.00 15.00 20.00 
สดัส่วนการปรับแก้ 1.00 0.2500 0.1667 0.2500 0.3333 
แปลงคา่ (ส่วนกลบั) 17.00 4.0000 6.0000 4.0000 3.0000 
นําหนกัของข้อมลู 1.00 0.2353 0.3529 0.2353 0.1765 
ราคาปรับแก้ครังสุดท้าย 
(บาท/ตร.ว.) 

15,118 4,000 5,718 3,000 2,400 

มลูค่าตลาดยตุิธรรม 

(บาท/ตร.ว.) ยอดถ้วน 

15,000     
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3.2 สงิปลกูสร้างและสงิพฒันาควบบนทีดิน 

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่าสิงปลกูสร้างและสิงพัฒนาควบบนทีดินด้วยวิธีต้นทุนทดแทนใหม่สทุธิ โดยพรสยามได้

ประมาณการต้นทนุในการก่อสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจบุนั แล้วหักด้วยค่าเสอืมตามอายกุารใช้งาน ซึงผลการ

ประเมินมูลค่า สรุปดงันี 

 

ตารางที 35 ผลการประเมนิมูลค่าสิงปลูกสร้างและสิงพัฒนาควบบนทีดนิคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมบางป ู

 รายการ 
พืนที 

(ตร.ม.) 

ราคา 
(บาท/ 
ตร.ม.) 

ต้นทุน
ทดแทน

ใหม่ (บาท)* 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่าเสือม** 
ต้นทุนทดแทน 
ใหม่สุทธิ (บาท) 

ปีละ 
(%) 

รวม 
(%) 

1 อาคารโรงงานพร้อมโกดงัเกบ็สินค้า        

 -พืนทีภายในอาคาร 250 12,000 3,000,000 5 2 10 2,700,000 

 -พืนทีเฉลียง 15 3,500 52,500 5 2 10 47,250 

 -พืนทีระเบียง 13 3,500 45,500 5 2 10 40,950 

 -พืนทีโกดงัเกบ็สินค้า 1,500 6,500 9,750,000 5 2 10 8,775,000 

2 อาคารปฐมพยาบาล 18 10,000 180,000 5 2 10 162,000 

3 อาคารป้อมยาม 9 10,000 90,000 5 2 10 81,000 

4 โรงจอดรถ 192 3,000 576,000 5 2 10 518,400 

 สิงพฒันาควบบนทีดิน        

 -ลานคอนกรีต 1,272 1,000 1,017,600 5 3 15 1,081,200 

 -รัวและประตรัูว 50ม. 3,000/ม. 150,000 5 3 15 127,500 

    รวมมูลค่าสิงปลูกสร้าง (บาท) 13,533,300 

หมายเหตุ *  อ้างอิงจากจากมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างอาคารปี 2556 ของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พร้อมทัง
ปรับแก้ราคาค่ากอ่สร้างตามคุณสภาพวสัด ุ

              **  คา่เสือมราคาของอาคารและสิงพัฒนาควบบนทีดนิ (อายปุระมาณ 5 ปี พิจารณาค่าเสือมปีละ 2% - 3%) โดยพรสยามได้
ปรับแก้อตัราค่าเสือมตามสภาพของทรัพย์สินแต่ละรายการในระหว่างทําการสํารวจ 

 

ตารางท ี36 สรุปผลการประเมินมูลค่าคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมบางป ู

 รายการ ราคาประเมิน (บาท) 

1. ทีดนิ เนือที 9 – 2 – 0  ไร่ (3,800 ตร.ว.) 57,000,000*  

2. สงิปลกูสร้าง 4 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดิน 13,533,300 

 รวม 70,533,300 

 ยอดถ้วน 70,530,000 

  หมายเหต ุ* ราคาประเมินทีดนิของราชการ เท่ากบั 47,500,000 บาท 

 

4. สรุปผลการประเมนิมลูคา่รถยนต์ 
 

ข้อมูลทรัพย์สนิ : รถยนต์ จํานวน 10 รายการ ประกอบด้วย รถเก๋ง 2 คัน รถตู้ 2 คัน รถกระบะ 4 คัน และ

รถบรรทกุ 2 คนั  

ทีตงัทรัพย์สิน :  เลขที 9/81 ซอยสภุาพงษ์ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ   

 เลขที 50 หมู่ 3 ถนนสายสคิีว-ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) ตําบลสีคิว อําเภอสีคิว 

จงัหวดันครราชสมีา 
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 เลขที 998 หมู่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ถนนสขุมุวิทสายเก่า ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

สภาพทรัพย์สนิ : อายใุช้งานอยูร่ะหว่าง 2 – 18 ปี  

ผู้ถอืกรรมสทิธิ :  บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากดั 

ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนั 

  

พรสยามได้ทําการประเมินมูลค่ารถยนต์ จํานวน 10 รายการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดย

พิจารณาจากข้อมูลตลาดของสนิทรัพย์ทีมีลกัษณะใกล้เคียงกันหรือเปรียบเทียบได้ และปรับแก้ราคา โดยคํานึงถึงความ

แตกตา่งระหว่างทรัพย์สนิทีทําการประเมินกบัข้อมลูตลาดทีใช้ในการเปรียบเทียบ ซึงผลการประเมิน สรุปดงันี 

 

ตารางท ี37 ผลการประเมินมูลค่ารถยนต์ของ APC  

รายการ ราคาประเมิน  (บาท) 

รถยนต ์จาํนวน 10 รายการ 10,210,000 

 

สรุปผลการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินของ APC โดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 

 

ตารางที 38 สรุปผลการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินของ APC โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

 รายการ วิธปีระเมนิ ราคาประเมิน (บาท) 

1. โรงงานจงัหวดันครราชสมีา 

-ทีดิน เนือที 14-3-80 ไร่ (14.95 ไร่) 

-สงิปลกูสร้าง 11 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดนิ 

 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

วิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิ 

รวม 

 

14,950,000 

 22,147,800 

37,097,800 

  รวม (ยอดถ้วน) 37,100,000 

2. เครืองจกัรอปุกรณ์ของโรงงานจงัหวดันครราชสมีา 

จํานวน 58 รายการ 

วิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิ 28,000,000 

3. คลงัสนิค้านิคมอตุสาหกรรมบางป ู

-ทีดิน เนือที 9 – 2 – 0  ไร่ (3,800 ตร.ว.) 

-สงิปลกูสร้าง 4 รายการ และสงิพฒันาควบบนทีดนิ 

 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

วิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิ 

รวม 

 

57,000,000 

13,533,300 

70,533,300 

  รวม (ยอดถ้วน) 70,530,000 

4. รถยนต์ จํานวน 10 รายการ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 10,210,000 

 รวม 146,000,000 

  

ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอสิระตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของ APC ทีจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินราคาทีดินและรถยนต์ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดนัน เป็นวิธีที

เหมาะสม เนืองจากการประเมินราคาจากการเปรียบเทียบทรัพย์สนิทีทําการประเมินกบัสนิทรัพย์ทีมีศกัยภาพใกล้เคียง  ซึงมี

การเสนอซือขายหรือมีราคาเสนอขายในชว่งเวลาทีใกล้เคียงกนั จะทําให้ทราบราคาทีเป็นปัจจบุันและสะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ

ตามสภาพปัจจบุันได้มากทีสดุ 
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สาํหรับการประเมินราคาสงิปลกูสร้างและสงิพฒันาควบบนทีดิน รวมทังเครืองจักรอปุกรณ์ โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนใหม่สทุธิ 

(ประมาณการต้นทุนทดแทนใหม่ หักด้วยค่าเสือมราคาตลาดสภาพ) ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการ

ประเมินราคาทีเหมาะสม เนืองจากวิธีต้นทนุทดแทนใหม่สทุธิเป็นการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทีได้บ่งชมีูลค่าสาํหรับทรัพย์สินที

มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนืองและก่อให้เกิดรายได้พอเพียง ซงึสอดคล้องกบัสภาพการใช้งานโรงงาน  เครืองจกัรอปุกรณ์ และ

คลงัสนิค้าของ APC  ณ ปัจจบุนั ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคาประเมินทีจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าว 

เพือร่วมกําหนดมูลค่ายติุธรรมทรัพย์สนิของ APC โดยมีมูลค่ารวมเท่ากับ 146,000,000 บาท 

 

 

 

 


