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บทสรุ ป
ที FAS 010/2011
วันที 21 กุมภาพันธ์ 2554
เรือง: ความเห็นของทีป รึกษาทางการเงินอิสระต่ อการเข้ าทํารายการการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริษัท ไทยคาร์ บอน
แบล็ค จํากัด (มหาชน)
เรียน: คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เมือวันที 28 มกราคม 2554 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนโดยการเข้าถือหุน้ ร้อยละ 20.59
ทัAงทางตรงหรื อทางอ้อมในกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ (หรื อในจํานวนที
เท่ากันในสกุลเงินอืน) ซึ ง ณ วันที 28 มกราคม 2554 กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการได้ใช้บริ ษทั เฉพาะกิจ SPVs เข้าทําสัญญาซืA อ
ขายหุน้ กับผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
การเข้าทํารายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ประเภทที 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ ลง
วันที 31 สิ งหาคม 2551 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม พ.ศ.
2547 และประกาศทีเกียวข้องในภายหลัง ซึงขนาดของรายการเทียบเท่ากับ อัตราส่วนร้อยละ 52.83% ของมูลค่ารวม
ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที 30 กันยายน 2553 ทัAงนีA คาํ นวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนซึ งเป็ น
วิธีทีมีขนาดสู งสุ ดจากทุ กเกณฑ์การคํานวณและเกิ นอัตราส่ วนร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ นทรั พย์รวมของ
บริ ษทั ฯ ดังนัAนบริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีเกียวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และต้องขออนุมตั ิต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการเข้าทําธุ รกรรมครัAงนีA โดยต้องได้รับเสี ยงอนุมตั ิไม่
น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทัAงหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน รวมทัAงตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรม
ดังนัAน บริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตัAงให้ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ทีปรึ กษา จํากัด เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
(“ทีปรึ กษาทางการเงิน”) ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ต่อการได้มาซึงสิ นทรัพย์ ทีปรึ กษาทางการเงิน
ได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูล ตัAงแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยทีปรึ กษาทางการเงิน
ได้ปฏิ บัติงานและตรวจสอบเอกสารโดยมี ขอบเขตตามแนวทางการปฏิ บตั ิ งานและที มาของข้อมูลในการจัดทํา
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดอยูใ่ นส่วนที 1 ของรายงานฉบับนีAจนทําให้ทีปรึ กษาทางการเงิน
เชือได้วา่ ไม่มีเหตุอนั สมควรทีจะสงสัยได้วา่ ข้อมูลขาดความถูกต้องและความครบถ้วนอย่างมีสาระสําคัญ อีกทัAงไม่
พบว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะสงสัยได้วา่ สมมติฐานทีใช้ในการประมาณทางการเงินไม่เหมาะสม

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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จากการศึกษาข้อมูลและปฏิ บตั ิงานตามขอบเขตที กล่าวมาข้างต้น ที ปรึ กษาทางการเงิ นมีความเห็ นว่าราคาเข้าซืA อ
กิ จการทัAงหมดที 850 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อที 175 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ กล่าวคือร้ อยละ 20.59 ในส่ วนของ
บริ ษทั ฯ นัAนมีความสมเหตุสมผล เนื องจากราคาที เข้าซืA อกิ จการนีA ตากว่
ํ าช่วงของมูลค่ากิ จการที ประมาณได้จาก
วิธีการประเมินหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิงจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสดซึ งสามารถประเมินมูลค่าของกิจการทีร้อย
ละ 100 อยูใ่ นช่วงมูลค่า 1,071-1,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กอปรกับ กลุ่มผูซ้ AือกิจการรวมทัAงบริ ษทั ฯ อยูใ่ นอุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็คเป็ นเวลานานทําให้ผูบ้ ริ หารมี
ความรู ้และความชํานาญทีจะทําให้ผลประโยชน์ส่วนเพิม (Synergy) นัAนเกิดขึAนในบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดส่ วนที 2
ของรายงานฉบับนีA
โดยทีผูบ้ ริ หารมีแผนการทีจะสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิมดังต่อไปนีA
•
การเพิมอัตราผลผลิต
•
ผลิตคาร์บอนแบล็คเกรดพิเศษชัAนสูง
•
การลดต้นทุนในการจัดหานํAามันหนืดทีมีส่วนผสมคาร์บอนสูง
ในการศึ ก ษาครัA งนีA ที ปรึ ก ษาทางการเงิ นยังได้พิ จารณาผลกระทบต่อ บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามส่วนที 2 ของรายงานฉบับนีA
ด้วยความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุ รกรรม ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และความ
เหมาะสมของราคาทําให้ทีปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่าการทํารายการในครัAงนีAมีความสมเหตุสมผลและส่ งผลดี
ต่อบริ ษทั ฯ และต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนัAนผูถ้ ือหุน้ ควรมีมติเห็นชอบในการทํารายการในครัAงนีA
ในการจัดทํารายงานความเห็นของที ปรึ กษาทางการเงิ นฉบับนีA ทีปรึ กษาทางการเงินได้ศึกษาข้อมูลและเอกสารที
ได้รับจาก ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และข้อมูลทีเผยแพร่ ต่อสาธารณะทัวไป รวมถึงข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ในปั จจุบนั และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต จากแหล่งข้อมูลอืนๆ ทีน่าเชือถือขณะจัดทํารายงานเท่านัAน ดังนัAน
หากปั จ จัย และสมมติ ฐ านดัง กล่ าวมี การเปลี ยนแปลงไปอย่า งมี นัย สําคัญ อาจส่ งผลกระทบต่ อรายงานการให้
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินในครัAงนีA ซึงอาจรวมถึงผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการทีอาจจะเปลียนแปลงและ
ความเหมาะสมของราคาตามรายงานฉบับนีA
ทัAงนีAรายงานฉบับนีAและความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินได้ถูกจัดทําขึAนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ควรพิจารณาข้อมูลต่างๆ ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
เอกสารต่างๆ ทีแนบมากับหนังสื อเชิญประชุมครัAงนีA ดว้ ย กับอีกทัAงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของความเห็นของที
ปรึ กษาทางการเงินฉบับนีA โดยเฉพาะส่ วนขอบเขตและแนวทางการปฏิบตั ิงานของทีปรึ กษาทางการเงิน แหล่งทีมา
ของข้อมูลในการจัดทําความเห็น ซึ งการพิจารณาตอบรับหรื อปฏิเสธการเข้าทํารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ในครัAงนีA
ขึAนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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1

ลักษณะและรายละเอียดของการได้ มาซึงสิ นทรัพย์

1.1 ลักษณะของรายการ
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) บริ ษทั อเล็กซานเดรี ย คาร์ บอน แบล็ค เอส เอ อี ประเทศ
อียิปต์ (“ACB”) และบริ ษทั เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ พีทีอี จํากัด ประเทศสิ งคโปร์ (“SKI”) (รวมเรี ยก “กลุ่มผูซ้ Aื อ
กิจการ”) ซึ งมีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่กลุ่มเดี ยวกันคือกลุ่ม Aditya Birla จะร่ วมกันลงทุนใน Columbian Chemicals
Acquisition LLC และบริ ษทั ในเครื อ (“กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย”) ซึ งกลไกในการซืA อกิจการในครัAงนีA จะเริ มจากทาง
บริ ษทั ฯ และ ACB ทําการกูเ้ งิ นจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งละ 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยทาง SKI จะได้รับเงิ น
สนับสนุนจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่จาํ นวน 50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ รวมเป็ นเงิ นทัAงสิA น 400 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และจะ
ลงทุนผ่านทางบริ ษทั เฉพาะกิจ SPVs จํานวน 4 บริ ษทั ซึ งประกอบไปด้วย Indigold Carbon (Mauritius) Limited
(“บถห 1”) Indigold Carbon Cooperative U.A. (“บถห 2”) Indigold Carbon (Netherlands) B.V. (“บถห 3”) และ
Indigold Carbon (U.S.A.) Inc. (“บถห 4”) โดยทีบริ ษทั เฉพาะกิจเหล่านีAเป็ นบริ ษทั ทีจัดตัAงขึAนมาใหม่และจะทําหน้าที
เป็ นบริ ษทั ถือหุ ้น (Holding Companies) และกูย้ ืมเงิ นจากธนาคารพาณิ ชย์เพือทีจะลงทุนในกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
ทัAงนีA การจัดโครงสร้างการถื อหุ ้นนีA ก็เพือที จะถือหุ ้นในกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายที มีอยู่หลายแห่ งทัวโลก และให้เกิ ด
ประสิ ทธิผลในเรื องผลตอบแทนจากการลงทุน
ในการซืA อ กิ จการครัA งนีA กลุ่ม ผูซ้ Aื อกิ จการจะลงทุ น ผ่าน บถห 1 จํานวนรวมทัAงสิA น 400 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ
ประกอบด้วย ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจํานวนรวม 10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และเงิ นให้กูย้ ืมจํานวน 390 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดย บถห 1 จะลงทุนใน บถห 2 และ บถห 3 ตามลําดับ นอกจากนีA บถห 3 จะทําการกูเ้ งินจากธนาคาร
พาณิ ชย์อีกจํานวน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้ บถห 3 มีเงินรวมทัAงสิAน 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย บถห 3 จะ
นําเงินจํานวน 394 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไปซืA อกิจการร้อยละ 100 ของบริ ษทั Columbian HoldCo (Luxembourg)
S.ar.L. (Luxembourg) และ บถห 3 จะนําเงิ นส่ วนทีเหลืออีก 126 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไปลงทุนใน บถห 4 โดย
บถห 4 จะกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิ ชย์อีกจํานวน 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพือให้มีเงินรวมทัAงสิAน 456 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยจะนําเงินดังกล่าวไปซืAอกิจการร้อยละ 100 ของบริ ษทั Columbian Chemicals Acquisition LLC
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รายละเอียดของการลงทุนมีดงั ต่อไปนีA
กลุ่ม Aditya Birla

กลุ่ม Aditya Birla
100.00%

53.00%

ไทยเรยอน
24.98%

กลุ่ม Aditya Birla

อืน ๆ

34.11%

40.91%

เงินกูธ้ นาคาร $ 175.00 ล้าน

อืน ๆ

กลุ่ม Aditya Birla

32.00%

68.00%

เงินกูธ้ นาคาร $ 175.00 ล้าน

TCB

100.00%

เงินจากผูถ้ ือหุ น้ $ 50.00 ล้าน

ACB

20.59%

ส่วนผูถ้ ือหุ น้ $ 2.06 ล้าน
เงินกู้
$ 172.94 ล้าน
รวม
$ 175.00 ล้าน

SKI

20.59%

100.00%

Indigold Carbon (Mauritius) Limited
100.00%

Indigold Carbon Cooperative U.A.
100.00%

Columbian Chemicals 100.00%
Indigold Carbon 100.00% Indigold Carbon
Acquisition LLC
U.S.A. Inc.
(Netherlands) B.V.
(Delaware)
100.00%

เงินกูธ้ นาคาร $ 330.00 ล้าน

Columbian Chemicals Holdco
(Luxembourg) S.ar.L. (Luxembourg)

58.82%

ส่วนผูถ้ ือหุ น้ $ 5.88 ล้าน
เงินกู้
$ 44.12 ล้าน
รวม
$ 50.00 ล้าน

ส่วนผูถ้ ือหุ น้ $ 2.06 ล้าน
เงินกู้
$ 172.94 ล้าน
รวม
$ 175.00 ล้าน

ส่ วนผูถ้ ือหุน้ $ 75.00 ล้าน
เงินกู้
$ 51.00 ล้าน
รวม
$ 126.00 ล้าน

Kiran Investment

ส่ วนผูถ้ ือหุน้ $ 10.00 ล้าน
เงินกู้
$ 390.00 ล้าน
รวม
$ 400.00 ล้าน
ส่ วนผูถ้ ือหุน้ $ 60.00 ล้าน
เงินกู้
$ 340.00 ล้าน
รวม
$ 400.00 ล้าน

ส่ วนผูถ้ ือหุน้ $ 60.00 ล้าน
เงินกู้
$ 340.00 ล้าน
รวม
$ 400.00 ล้าน

เงินกูธ้ นาคาร $ 120.00 ล้าน

โดย เมือวันที 28 มกราคม 2554 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนโดยการเข้าถือหุ ้นร้อยละ
20.59 ทัAงทางตรงหรื อทางอ้อมในกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย คิ ดเป็ นมูลค่าไม่เกิ น 175 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ (หรื อใน
จํานวนทีเท่ากันในสกุลเงินอืน) โดยแหล่งทีมาของเงินทุนบริ ษทั มาจากการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ทA งั จํานวน
175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ ง ณ วันที 28 มกราคม 2554 กลุ่มผูซ้ Aื อกิ จการได้ใช้บริ ษทั เฉพาะกิจ SPVs เข้าทําสัญญา
ซืAอขายหุน้ กับและผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
การเข้าทํารายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ประเภทที 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อ จําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ ลง
วันที 31 สิ งหาคม 2551 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547
และประกาศทีเกียวข้องในภายหลัง ซึงขนาดของรายการเทียบเท่ากับ อัตราส่ วนร้อยละ 52.83% ของมูลค่ารวมของ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที 30 กันยายน 2553 ทัAงนีAคาํ นวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนซึ งเป็ นวิธีที
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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มีขนาดสู งสุ ดจากทุกเกณฑ์การคํานวณและเกินอัตราส่ วนร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
ดังนัAนบริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีเกียวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
ต้องขออนุ มตั ิต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการเข้าทําธุ รกรรมครัAงนีA โดยต้องได้รับเสี ยงอนุ มตั ิไม่น้อยกว่า
สามในสี ของจํานวนเสี ยงทัAงหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน รวมทัAงตัวแทนของผูถ้ ือ
หุน้ (ถ้ามี) โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้มีการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัAงที 1/2554 ในวันที 18 มีนาคม 2554 โดย
ในภายหลังบริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นและเสนอให้นาํ วาระการประชุมเรื องการได้มาซึ งสิ นทรัพย์นA ี
เข้าที ประชุ มสามัญประจําปี โดยยังไม่มีก ําหนดวันประชุ มที แน่ น อนแต่กาํ หนดให้มีการประชุ มก่ อนสิA นเดื อ น
เมษายน 2554 ทัAงนีAบริ ษทั ฯ คาดว่าการเข้าทํารายการการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะแล้วเสร็ จอย่างช้าทีสุ ดภายใน
เดือนตุลาคม 2554 หรื อถ้าจะมีการขยายเวลาก็ตอ้ งมีการตกลงกันอีกครัAงหนึงในกลุ่มผูซ้ Aือกิจการ
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1.2 ประเภทและขนาดของรายการ
รายละเอียดการคํานวณมูลค่ารายการตามเกณฑ์ต่างๆ มีดงั นีA
หน่ วย: ล้ านบาท
งบการเงินรวมของบริษัทฯ
ณ วันที 30 กันยายน 2553 (สอบทาน)
สิ นทรัพย์รวม
10,027
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
8
หนีAสินรวม
1,099
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
8,919
กําไรสุทธิ
1,392*

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเป้ าหมาย**
ณ วันที 30 กันยายน 2553 (งบผู้บริหาร)
25,571
1,344
15,427
566
8,235
309*

ที มา: ข้ อมูลบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมาย
* กําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมายย้ อนหลัง 12 เดือนนับจากวันที 30 กันยายน 2553
** งบผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมายถูกแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลก ณ วันที 30 กันยายน 2553 ที 30.27 บาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐฯ

การคํานวณขนาดรายการ
1) เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ขนาดรายการ

= สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย X อัตราส่วนการลงทุน X อัตราส่วนร้อยละ 100
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ

= 8,235 X 20.59% X 100%
8,919
= 19.01%
2) เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
ขนาดรายการ

= กําไรสุทธิของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย X อัตราส่วนการลงทุน X อัตราส่วนร้อยละ 100
กําไรสุทธิของบริ ษทั ฯ
= 309 X 20.59% X 100%
1,392
= 4.57%

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
ขนาดรายการ

= มูลค่าสิ งตอบแทน X อัตราส่วนร้อยละ 100
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
= 5,297 X 100%
10,027
= 52.83%

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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จากการคํานวณข้างต้นขนาดทีสูงสุดของรายการเท่ากับอัตราส่วนร้อยละ 52.83 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนซึ งเป็ นเกณฑ์ทีมีมูลค่ารายการสู งสุ ดจากการเปรี ยบเทียบ 3 วิธี โดย
ขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 100 ถือเป็ นรายการประเภทที
1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื องการได้มาและจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์
1.3 รายละเอียดของสินทรัพย์ ทไี ด้ มา
ประเภทของสิ นทรัพย์ทีได้มา

:

ชือกิจการ
บริ ษทั ย่อย

:
:

ทีตัAง

:

ปี ทีจัดตัAงบริ ษทั
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการได้มา
สัดส่วนการถือหุน้ หลังการได้มา

:
:
:
:

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมกันซึ งเท่ากับการเข้าถือประโยชน์ในจํานวน
ร้อยละ 20.59
Columbian Chemicals Acquisitions LLC และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เป้ าหมายมีบริ ษทั ย่อยรวมทัAงสิA น 22 บริ ษทั ซึ งประกอบด้วย
บริ ษทั ย่อยในทวีปอเมริ กาจํานวน 9 บริ ษทั ทวีปยุโรปจํานวน 10
บริ ษทั ทวีปเอเชีย 2 บริ ษทั และลาตินอเมริ กา 1 บริ ษทั
สํานักงานใหญ่ตA งั อยู่ที Marietta, Georgia สหรั ฐอเมริ กาและมี
โรงงานจํานวน 11 โรงงานใน 9 ประเทศ
2464
385.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที 31 กันยายน 2553
-0ร้อยละ 20.59

1.4 คู่สัญญาทีเ กีย วข้ องและความสัมพันธ์
ผูซ้ Aือ

:

ผูข้ าย

:

ความสัมพันธ์

:

กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการจะเข้าทําธุรกรรมผ่านทาง บริ ษทั Indigold Carbon USA Inc. ซึ งเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนจัดตัAงตามกฎหมายแดลาแวร์ และบริ ษทั Indigold Carbon ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ บี วี ซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจัดตัAงตามกฎหมายประเทศเนเธอร์ แลนด์
เพือประโยชน์ในการเข้าถือครอง
บริ ษทั Columbian Chemicals Holding LLC Delaware และบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นร้อยละ 100 ในกลุ่มธุรกิจ Columbian Chemicals Acquisitions LLC และบริ ษทั
ย่อย
บริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูข้ ายหรื อกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.5 โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเป้ าหมายในปัจจุบัน
One Equity
Partners II, L.P.
(Cayman)

One Equity
Partners III, L.P.
(Cayman)

OEP II
Co-Investors,
L.P. (Cayman)

OEP III CoInvestors, L.P.
(Cayman)

OEP II Partners
Co-Invest, L.P.
(Cayman)

0.72%
30.77%

65%

Columbian
Chemicals (Cayman)
Holdings, Ltd.
(Cayman)

1.52%

1.99%

100%
Columbian
Chemicals Holding
LLC (Delaware)
100%
Columbian
Chemicals
Acquisition LLC
(Delaware)
100%

100%

Columbian Chemicals
Company
(Delaware)

Columbian Chemicals
Holdco (Cayman) Ltd.
(Cayman)
100%
3rd Party
(Korea)

100%

100%

100%

Columbian
International
Trading Company
(Delaware)
Columbian
International
Chemicals
Corporation
(Delaware)
Columbian
Technology
Company
(Delaware)

85%

100%

98%

Columbian
Chemicals Korea
Co., Ltd. (Korea)

Columbian
Carbon Spain,
S.L. (Spain)

Columbian
Holding Company
(Delaware)

15%
10.005%

100%
Columbian
Chemicals
Holdco
(Deutschland)
GmbH (Germany)

100%
100%

Columbia
Chemicals
Europa,
GmbH
(Germany)

North Bend
Cogen, L.L.C.
(Louisiana)

100%
Columbian
Tiszai
Carbon LLC
(Hungary)

89.995%
Columbia Carbon
Deutschland
GmbH (Germany)

100%

Columbian
Carbon
Europa Sarl
(Italy)

100%
Columbian
Chemicals
Holdco
(U.K.)
Limited
(U.K.)
100%
Columbian
(UK) Ltd
(UK)

0.1%

Columbian Chemicals
Holdco (Luxembourg)
S.ar.l.
(Luxembourg)

100%
Columbian
Chemicals
Canada ULC
(Alberta, Canada)

99.9%
Columbian
Chemicals
Brasil Ltda.
(Brazil)

100%
Columbian
Chemicals
(Weifang)
Holdings S.ar.I.
(Luxembourg)
100%
Columbian
Chemicals Weifang
Co., Ltd.
(China)

100%
Sevalco Ltd
(UK)

2%

ที มา: ข้ อมูลกลุ่มผู้ซื9อกิจการ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.6 โครงสร้ างกิจการหลังการได้ มาซึงสินทรัพย์
ACB

SKI

TCB

Indigold Carbon (Mauritius)
Limited
100%

Indigold Carbon Cooperative U.A.
100%
100%

Indigold Carbon
U.S.A. Inc.

Indigold Carbon (Netherlands) B.V.

100%
Columbian
Chemicals
Acquisition LLC
(Delaware)
100%
Columbian Chemicals
Company
(Delaware)
100%
3rd Party
(Korea)
100%

100%

100%

Columbian
International
Trading Company
(Delaware)
Columbian
International
Chemicals
Corporation
(Delaware)
Columbian
Technology
Company
(Delaware)

85%

100%

98%

Columbian
Chemicals Korea
Co., Ltd. (Korea)

Columbian
Carbon Spain,
S.L. (Spain)

Columbian
Holding Company
(Delaware)

15%

Columbian
Chemicals
Holdco
(Deutschland)
GmbH (Germany)

100%
100%

Columbia
Chemicals
Europa,
GmbH
(Germany)

North Bend
Cogen, L.L.C.
(Louisiana)

10.005%

100%

100%
Columbian
Tiszai
Carbon LLC
(Hungary)

89.995%
Columbia Carbon
Deutschland
GmbH (Germany)

0.1%

Columbian Chemicals
Holdco (Luxembourg)
S.ar.l.
(Luxembourg)

100%

Columbian
Carbon
Europa Sarl
(Italy)

100%
Columbian
Chemicals
Holdco
(U.K.)
Limited
(U.K.)
100%
Columbian
(UK) Ltd
(UK)

100%
Columbian
Chemicals
Canada ULC
(Alberta, Canada)

99.9%
Columbian
Chemicals
Brasil Ltda.
(Brazil)

100%
Columbian
Chemicals
(Weifang)
Holdings S.ar.I.
(Luxembourg)
100%
Columbian
Chemicals Weifang
Co., Ltd.
(China)

100%
Sevalco Ltd
(UK)

2%

ที มา: ข้ อมูลกลุ่มผู้ซื9อกิจการ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.7 มูลค่ ารวมของสิงตอบแทน
มูลค่าสิ งตอบแทนทัAงหมดทีบริ ษทั ฯ จะชําระเงินจํานวน 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ สําหรับการเข้าถือประโยชน์ใน
จํานวนร้อยละ 20.59 ทัAงทางตรงหรื อทางอ้อมในกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
1.8 เงือ นไขสําคัญในการได้ มาซึงสินทรัพย์
ในการทําธุรกรรมครัAงนีA ขัAนตอนการดําเนินการโอนหุน้ (Closing) จะขึAนกับเงือนไขดังนีA
1) การได้รับอนุมตั ิจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
2) การได้รับอนุญาตในด้านกฎหมายการป้ องกันการผูกขาด (Antimonopoly Act) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
เยอรมนี สเปน ตุรกี บราซิล เกาหลีใต้และแคนาดา
1.9 แหล่ งทีม าของเงินทุนของกลุ่มผู้ซืjอกิจการ
1.9.1.1

แหล่ งทีม าของเงินทุน – บริษัทฯ

บริ ษทั ฯ จะใช้เงินกูใ้ นการทําธุรกรรมครัAงนีA โดยใช้วงเงินสิ นเชือระยะยาวจํานวน 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยมี
ระยะเวลาชําระคืน 5 ปี และมีทรัพย์สินทัAงหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักประกัน กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ทีร่ วมให้วงเงิน
สิ นเชือระยะยาวได้แก่ ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิAง คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“HSBC”) ธนาคารแสตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (“SCB”) ธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิ วซี แลนด์ แบงกิAง กรุ๊ ป (“ANZ”) ธนาคารแห่ งอเมริ กา (“BOA”) และ
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงค์ออ็ ฟสกอตแลนด์ (“RBS”)
โดยมีเงือนไขห้ามมิให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเกินกว่า 4.45 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หากอัตราส่ วน Net Debt/EBITDA
สูงเกินกว่า 2.5 เท่า
1.9.1.2

แหล่ งทีม าของเงินทุน – ACB

ACB จะใช้เงินกูใ้ นการทําธุรกรรมครัAงนีA โดยใช้วงเงินสิ นเชือระยะยาวจํานวน 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากกลุ่ม
ธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีระยะเวลาชําระคืน 5 ปี และมีทรัพย์สินทัAงหมดของ ACB เป็ นหลักประกัน
1.9.1.3

แหล่ งทีม าของเงินทุน – SKI

SKI จะใช้เงินทุนซึงได้รับจากผูถ้ ือหุน้ จํานวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทําธุรกรรมครัAงนีA

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.10 รายละเอียดของกลุ่มบริษัทเป้ าหมาย
1.10.1 ข้ อมูลทัว ไปและประวัตขิ องกลุ่มบริษัทเป้ าหมาย
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายประกอบธุรกิจผลิตคาร์ บอนแบล็ค (carbon black) ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายดําเนิ นการผลิตผ่านโรงงานจํานวน 11 โรง ซึ งตัAงอยูใ่ น 9 ประเทศและมีกาํ ลังการผลิตรวมทัAงสิA น
1,077,000 เมตริ กตันต่อปี กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีความสามารถในการผลิตคาร์บอนแบล็คได้ทA งั 2 ชนิ ด คือ คาร์ บอน
แบล็คสําหรับอุตสาหกรรมยางและยางรถยนต์ (Rubber Carbon Black - “RCB”) และคาร์ บอนแบล็คสําหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอืนๆ (Industrial Carbon Black - “ICB”) โดยในปี 2553 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีรายได้ประกอบด้วย
รายได้จากการขาย RCB และ ICB คิดเป็ นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ของรายได้ทA งั หมด
ประวัตขิ องกลุ่มบริษัทเป้ าหมายโดยสังเขป
ปี
เหตุการณ์
2464 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเริ มเปิ ดดําเนินการหลังจากการเข้าซืAอกิจการผูผ้ ลิตคาร์บอนแบล็ครายย่อยอืนๆ
และเริ มการผลิตคาร์บอนแบล็คภายใต้เครื องหมายการค้า ของ Columbian
2526 บริ ษทั Occidental ขายกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายให้ บริ ษทั CMI
2529 1. กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเข้าซืAอโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คซึงตัAงอยูท่ ี Hannover ประเทศเยอรมันจาก
บริ ษทั Phillips
2. บริ ษทั Phelps Dodge เข้าซืAอกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
2536 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายก่อสร้างและเริ มใช้งานโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คทีประเทศ ฮังการี
2538 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายซืAอโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คในประเทศสเปนจากบริ ษทั Repsol
2541 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายซืAอโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คในประเทศบราซิลจากบริ ษทั Copebras
2542 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายซืAอโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คในประเทศเกาหลีใต้จากบริ ษทั Korea Kumho
Petrochemical Co.
2548 บริ ษทั DCC และ One Equity Partners เข้าซืAอกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
2550 1. เริ มก่อสร้างโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คที North Bend ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2. กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายซืAอโรงงานผลิตคาร์บอนแบล็ค Weifang ในประเทศจีน
3. เริ มเข้าใช้โรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คที Bahia ประเทศบราซิล
2552 1. บริ ษทั One Equity Partners เข้าซืAอหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายในส่วนทีถือโดย DCC
2. กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายขยายโรงงานในประเทศจีนและประเทศฮังการี
ที มา: ข้ อมูลกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมาย

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.10.2 ทีด นิ และสิงปลูกสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายดําเนิ นงานและบริ หารโรงงานผลิตคาร์ บอนแบล็ครวมทัAงสิA น 11 โรงงาน ซึ งกระจายตัวอยู่ 9
ประเทศและมีกาํ ลังการผลิตรวม 1,077,000 เมตริ กตันต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนีA
สถานทีตjังโรงงาน

กําลังการผลิต (เมตริกตันต่ อปี )

ทวีปอเมริกา
1. North Bend, USA
2. Hickok, USA
3. Hamilton, Canada
4. Cubatao, Brazil
5. Bahia, Brazil
ทวีปยุโรป
6. Tiszaujvaros, Hungary
7. Trecate, Italy
8. Satandar, Spain
9. Hanover, Germany
ทวีปเอเชีย
10. Yeosu, Korea
11. Weifang, China
ที มา: รายงานการสอบทานเชิ งลึกทางบัญชี

กรรมสิ ทธิlและขนาดของทีดนิ

157,000
55,000
102,000
190,000
75,000

กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 158 เอเคอร์
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 330 เอเคอร์
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 21.6 เอเคอร์
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 189,111 ตารางเมตร
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 152,000 ตารางเมตร

108,000
80,000
60,000
55,000

กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 14.4 เอเคอร์
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 45.5 เอเคอร์
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 78,200 ตารางเมตร
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเช่าทีดินขนาด 12.7 เอเคอร์

125,000
70,000

กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 72,428 ตารางเมตร
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นเจ้าของทีดินขนาด 70,251 ตารางเมตร

1.10.3 พนักงานและโครสร้ างองค์ กร
ณ เดือนกันยายน 2553 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีพนักงานทัAงหมดจํานวน 1,100 คน โดยแบ่งเป็ นพนักงานประจําและ
ผูร้ ับเหมาซึ งประจําอยูท่ ีโรงงานจํานวน 1,041 คนและพนักงานประจําและผูร้ ับเหมาซึ งประจําอยูท่ ีสํานักงานใหญ่
จํานวน 159 คน
รายละเอียดจํานวนพนักงานประจําโรงงานและสํานักงานใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
สถานทีตj ังโรงงาน
จํานวนพนักงาน (คน)
ทวีปอเมริ กา
1. North Bend, USA
139
2. Hickok, USA
46
3. Hamilton, Canada
104
4. Cubatao, Brazil
218
5. Bahia, Brazil
55
ทวีปยุโรป
6. Tiszaujvaros, Hungary
91
7. Trecate, Italy
80
8. Satandar, Spain
74
9. Hanover, Germany
77
ทวีปเอเชีย
10. Yeosu, Korea
76
11. Weifang, China
81
159
12. สํ านักงานใหญ่
ที มา: รายงานการสอบทานเชิ งลึกทางบัญชี

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
Kevin Boyle
President & CEO

Tim Fedrigon
VP Human Resources

John Loudermilk
Region President NA
Mark Breen
SVP Finance & CFO

Director Taxation &
Assistant Treasurer
Kim Martin

Director of Sales
NA
Mark Bass

Director
Analytical Technology
Lab
Director
Process development
Dr. Barry Stagg

Director Cash Management
Brian English

Director RCB
Product Technology
Dr Charles Herd

Director Info Services
Robyn Hooker

Director
Process Engineering
Tom Smith
Director of
Internal Audit
Romeo Rwambaisire

Director HR of North America
Terence Norman
Director HR of Europe
Fred Withers

Director HR of South America
Carlos Benincasa

Director
Capital Mgmt
KB Jeong
Director Best Practice
Optimization
Bobby Jordan
Director
Process Technology
Dr. Jimmy Ivie
Director
Business Development
Jim Siegel

Ronaldo Duarte
Region President
South America

Jas Sandhu
VP Industrial Carbon Black
Joseph Gaynor
VP Legal, Safety, Health
Environment & Counsel

David Young
VP R&D

Corporate Controller
Jeff Hanson

Chairman of
Audit Committee

Eric Gregoire
Region President Europe

VP RCB Sales Europe
& Global Rubber Marketing.
Lester Tyra III
Director ICB Sales Europe
Peter Silcox

CH Lee
Region President Asia
Director
Global ICB Manufacturing
Dale Clark
Director Global
ICB Commercial/Mktg
Paul Hoffman

VP Sales and Logistics
To South America
Jose Carlos Dreux

Director Global ICB Tech
Deepak Tandon

ICB Sales Leads
1.North America
2.Europe
3.Asia
4.South America
RCB Sales Director
Asia
Surh Guh Park
ICB Sales Director
Asia
Hong Bae Kim
HR Director
Asia
Soon Chil Jung

Director HR of Asia
Soonchil Jung

ที มา: ข้ อมูลกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมาย

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.10.4 คณะกรรมการ
รายชือคณะกรรมการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ณ วันที 30 กันยายน 2553
1
2
3
4

ชือ
จาคส์ แนซเซอร์
เควิน อาร์ บอยส์
เดวิด ฮาน
โธมัส เจ. คิชเลอร์

5 ดอน เลอแคลร์
6 ไมเคิล แม็คโกเวิร์น

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ที มา: ข้ อมูลกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมาย

1.10.5 ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสําหรับปี 2550 ถึงปี 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นีA
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ฐานะทางการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์รวม

2550*

2551*

2552*

2553**

120
1,007

132
804

145
871

112
819

204

155

194

144

635

542

553

515

372

262

318

304

957
126
93

1,164
135
106

751
114
89

1,080
172
141

34

(105)
(29)

(11)
7

(8)
(32)

81
23

(86)
(133)

38
(15)

58
(9)

อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)

13%
10%
2%

12%
9%
(11%)

15%
12%
(2%)

16%
13%
(1%)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

2%

(16%)

(2%)

(1%)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

6%

(51%)

(5%)

(3%)

หนีA สินหมุนเวียน
หนีA สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายสุ ทธิ
กําไรขัAนต้น
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนหักค่าเสื อมราคา (EBITDA)
ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าและปรับปรุ งกิจการ
รายได้อืน
กําไรก่อนดอกเบีAยและภาษี
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรขัAนต้น (%)

ที มา: * งบการเงินของกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมายซึ งตรวจสอบแล้ วสําหรั บปี 2550 – 2552 (ม.ค. – ธ.ค.)
** งบผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมายสําหรั บปี 2553 (ม.ค. – ธ.ค.)
หมายเหตุ: กลุ่มบริ ษัทเป้ าหมายมีรอบบัญชี ตั9งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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ผลประกอบการในอดีต (งบกําไรขาดทุน)
รายได้ จากการขายสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมี รายได้จากการขายสําหรับปี 2553 เท่ากับ 1,080 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิมขึAนจากปี 2552
จํานวน 329 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44 เนื องจากปริ มาณการขายทีสู งขึAนร้อยละ 24 และราคาขาย
เฉลียก็สูงขึAนร้อยละ 13 จากการฟืA นตัวของสภาพเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมรถยนต์
กําไรขัjนต้ น
กําไรขัAนต้นของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสําหรับปี 2553 เพิมขึAนจากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 16 ของยอดขายหรื อเท่ากับ
172 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิมขึAนจากปี 2552 จํานวน 58 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51 ทัAงนีA เนื องจาก
ยอดขายในปี 2553 ทีเพิมขึAน ถึงแม้วา่ อัตราส่วนต้นทุนแปรผันจะสูงขึAนจากร้อยละ 65 มาเป็ นร้อยละ 69
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสําหรั บปี 2553 มี จาํ นวนเท่ากับ 26 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิมขึA นจากในปี 2552
จํานวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24 เนืองจากในปี 2552 มีการลดค่าใช้จ่ายจํานวนนีAอย่างมากแต่ใน
ปี ทีผ่านมามีการปรับตัวสูงขึAนเศรษฐกิจและยอดขายทีดีขA ึน
ค่ าใช้ จ่ายการด้ อยค่ าและปรับปรุงกิจการ
ในปี 2551 เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจทีซบเซา ทางกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้ตA งั ค่าใช้จ่ายสําหรับค่านิ ยมและค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุ งกิจการตามมาตรฐานบัญชี ในปี 2551 กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้มีการตัAงค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่า 92.5
ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ สําหรั บค่านิ ยมที เกิ ดจากการซืA อกิ จการในประเทศบราซิ ลและในปี เดี ยวกันทางกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมายก็ได้มาการประกาศปิ ดโรงงานในรัฐ West Virginia และใน Bristol ประเทศอังกฤษ เพราะฉะนัAนทางกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายจึงตัAงค่าใช้จ่ายด้อยค่าและค่าเผือหนีAสินต่างๆ ในการปิ ดกิจการอีกเป็ นจํานวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2552 ทางกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้ปิดกิจการสํานักงานขายในประเทศญีปุ่ น จึงได้ตA งั ค่าใช้จ่ายด้อยค่าและค่าเผือ
หนีAสินต่างๆ ในการปิ ดกิจการ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐและทางกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีใช้ในการ
ปิ ดกิจการของโรงงานในรัฐ West Virginia ใน Bristol และสํานักงานขายในประเทศญีปุ่ นอีกเป็ นจํานวนเงิน 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2553 ทางกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จ่ายค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการปรับปรุ งกิจการอีก 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2553 มีจาํ นวนเท่ากับ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึงคงทีเมือเทียบกับปี 2552

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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ขาดทุนสุ ทธิ
ทางกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสามารถทีจะทํากําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื อมราคาอย่างต่อเนืองตลอดปี 2550 ถึง
ปี 2553 แต่เนืองจากภาวะทางเศรษฐกิจทําให้กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายต้องตัAงค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ และยังต้องมีค่าใช้จ่าย
การปรับปรุ งกิจการถึงแม้วา่ ในปี 2552 และปี 2553 จะมีกาํ ไรก่อนหักดอกเบีAยและภาษีแต่กาํ ไรก่อนหักดอกเบีAยและ
ภาษีนA นั มีจาํ นวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายดอกเบีAยและค่าใช้จ่ายภาษีจึงทําให้เกิดขาดทุนสุทธิ
สถานะการดําเนินงาน (งบดุล)
สินทรัพย์ รวม
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 819 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ลดลงจํานวน 52
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลดลงของ
สิ นค้าคงเหลือ (สุทธิ) จํานวน 32 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื องจากการจัดการสิ นค้าคงเหลือโดยเฉพาะการสังซืA อและ
การบริ หารจัดการวัตถุดิบ
หนีสj ิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มีหนีA สินระยะสัAนลดลงประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทัAงนีA เกิ ดจากการลดลงของ
เจ้าหนีAการค้า 34 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื องจากกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้ลดปริ มาณการเก็บของวัตถุดิบ ส่ วนหนีA สิน
ระยะยาวไม่ได้มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
1.10.6 คดีฟ้องร้ องและค่ าเสียหาย
จากรายงานการสอบทานในเชิงลึก (Legal Due Diligence Report) ของทีปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ ลงวันที
20 มกราคม 2554 พบว่ากลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีคดีฟ้องร้องทีมีสาระสําคัญจํานวน 2 คดี โดยเป็ นคดีทีเกียวข้องกับ
โรงงานผลิตคาร์บอนแบล็คของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
1. โจทก์ซึงเป็ นผูพ้ กั อาศัย ในบริ เ วณเดี ยวกับ โรงงานผลิ ต คาร์ บ อนแบล็ค ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เป้ าหมายใน West
Virginia จํานวน 136 ราย ฟ้ องกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายให้รับผิดชอบค่าเสี ยหายที เกิ ดจากการปฏิ บตั ิงานของ
โรงงาน โดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับคดี นA ี สําหรับปี 2553 เท่ากับ 1.13 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และประเมินว่าถ้าหากคดียงั ยืดเยืAอต่อไป กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 0.15 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
2. โจทก์จาํ นวน 2 ราย ฟ้ องกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายให้รับผิดชอบค่าเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทีเกิดจากมลภาวะ
ของโรงงานซึงตัAงอยูท่ ี Marshal Countyโดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายยังไม่ได้เปิ ดเผยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับคดีนA ี
ทัAงนีA กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการจะทําการหักเงิ นทีซืA อกิจการบางส่ วนเป็ นจํานวนเงิ น 20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไว้ใน Escrow
Account เพือเป็ นหลักประกันในหนีAสินทีอาจจะเกิดขึAนในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
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1.11 ภาพรวมอุตสาหกรรม
คาร์ บอนแบล็คเป็ นผลิตภัณฑ์ซึงผลิตจากคาร์ บอนโดยเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้ในการเสริ มความแข็งแกร่ ง เสริ ม
ความสามารถในการนําไฟฟ้ าและเสริ มด้าน Optical properties ปั จจุ บนั อุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็ค
(Carbon black) เป็ นอุตสาหกรรมทีอยูใ่ นช่วงตลาดอิมตัว (Mature) โดยในขณะนีA มีอตั ราการเติบโตซึ งเท่ากับหรื อ
มากกว่าอัตราการเติบโตของ GDP เล็กน้อยและมีอุปสงค์ตามการผลิตของผลิตภัณฑ์อืนๆ ซึ งได้แก่ ยางรถยนต์
ผลิตภัณฑ์จากยางอืนๆ พลาสติก (โดยเฉพาะ polyefins) หมึกพิมพ์ (Toners) สี (Coatings) และผลิตภัณฑ์อืนๆ
สัดส่วนการใช้คาร์บอนแบล็คในแต่ละอุตสาหกรรมสําหรับปี 2552 มีรายละเอียดดังนีA

ที มา: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553

อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์และชิAนส่ วนรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมซึ งมีการใช้คาร์ บอนแบล็คมากทีสุ ด โดยใน
แต่ละปี อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์จะมีการใช้คาร์ บอนแบล็คประมาณสองในสามของที ผลิตได้ทA งั หมด ทําให้
อุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็คมีความผันผวนตามอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์และสภาพเศรษฐกิจเป็ น
หลัก
ผูผ้ ลิตคาร์บอนแบล็คแต่ละรายจะแข่งขันกันโดยเน้นไปทีการพัฒนาขัAนตอนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น
การใช้วตั ถุดิบและพลังงานน้อยลงในการผลิตคาร์บอนแบล็ค
1.11.1 ภาพรวมกําลังการผลิตและอุปสงค์ ของคาร์ บอนแบล็ค (Carbon Black) ในตลาดโลก
ในปี 2553 อุตสาหกรรมการผลิตคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) มีการฟืA นตัวทีดีขA ึนเมือเทียบกับปี 2552 ซึ งในปี นัAน
อุตสาหกรรมรมการผลิตคาร์ บอนแบล็คประสบปั ญหาทัAงจากอุปสงค์ทีลดลงและค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบที เพิมขึAน
โดยอุปสงค์ของคาร์บอนแบล็คในปี 2552 เท่ากับ 8.95 ล้านตัน ลดลงจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 9
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มีการประมาณการว่าในปี 2553 อุปสงค์ของคาร์ บอนแบล็คในตลาดโลกจะสู งขึA นร้ อยละ 10 เนื องจากสภาพ
เศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมผลิตยางและยางรถยนต์มีแนวโน้มดีขA ึนและในระยะยาวมีการคาดการณ์วา่ อุปสงค์
สําหรับคาร์ บอนแบล็คจะมีการเพิมขึAนประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ตัAงแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 ซึ งการประมาณการนีA
สอดคล้องกับการประมาณอัตราเติบโตของบริ ษทั Freedonia (Freedonia เป็ นบริ ษทั วิจยั ด้านการตลาด) ซึ งคาดว่าจะ
เติบโตในอัตรา ร้อยละ 4 ในปี 2551 ถึงปี 2561 ในขณะทีประมาณการอัตราการผลิตในปี 2553 จะเพิมขึAนเล็กน้อย
ไปอยูใ่ นระดับร้อยละ 73.4 เนืองจากการเพิมอัตราการผลิตของโรงงานในประเทศจีนซึงสูงถึง 751,000 ตันต่อปี
ประมาณการกําลังการผลิตและความต้องการคาร์ บอนแบล็คในของทัAงโลกช่วงปี 2553 และ 2558 รวมถึงกําลังการ
ผลิตและความต้องการคาร์บอนแบล็คในช่วงปี 2545 ถึงปี 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนีA
หน่ วย: พันตัน

2545

2550

2551

2552

2553F

2558F

กําลังการผลิต
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (%)
ผลิตจริ ง

9,165
82.1%
7,529

12,058
82.3%
9,923

12,361
78.4%
9,689

12,664
70.9%
8,978

13,490
73.4%
9,905

16,254
78.7%
12,800

อุปสงค์
อุตสาหกรรมยางรถยนต์
อุตสาหกรรมยางอืนๆ
อุตสาหกรรมอืนๆ

7,645
5,315
1,758
572

10,050
7,114
2,211
725

9,880
7,111
2,058
711

8,949
6,405
1,893
651

9,869
7,056
2,100
714

12,800
9,143
2,729
928

CAGR (%)
2545 - 2552
4.7%

CAGR (%)
2553 – 2558
3.8%

2.5%

5.3%

2.3%
2.7%
1.1%
1.9%

5.3%
5.3%
5.4%
5.4%

ที มา: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553

ในปี 2552 มู ลค่ ารวมของอุต สาหกรรมการผลิ ต คาร์ บ อนแบล็ค เท่ า กับ 8.8 พันล้านดอลลาร์ ส หรั ฐฯ โดยมี
บริ ษทั ผูผ้ ลิตทีสําคัญประมาณ 35 รายประกอบด้วยผูผ้ ลิตรายใหญ่ระดับโลกจํานวน 3 บริ ษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ระดับ
ภูมิภาคจํานวน 10 บริ ษทั และบริ ษทั อืนๆ อีกประมาณ 20 ถึง 25 บริ ษทั ซึ งผลิตเพือขายลูกค้าในประเทศ สําหรับ
ผูผ้ ลิ ตรายใหญ่ระดับโลกประกอบด้วย บริ ษทั Cabot บริ ษทั Evonik Carbon Black และ บริ ษทั Columbian
Chemicals (กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย) โดยทัAงสามบริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็
คประมาณร้อยละ 45 และมีกาํ ลังการผลิตประมาณร้อยละ 35 ของกําลังการผลิตทัAงหมด
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รายละเอียดของส่วนแบ่งการตลาดและกําลังการผลิตของผูผ้ ลิตรายใหญ่ 10 รายแรกในปี 2552 มีดงั นีA
บริษทั
Cabot Corporation
Evonik Carbon Black
Columbian Chemicals
(กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย)
กลุ่ม Aditya Birla*
CSRC
Tokai Carbon
Sid Richardson
Bridgestone
Jiangxi Black Cat Carbon Black
Phillips Carbon Black

ยอดขาย – 2552
(ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
1,697
1,325
900

ส่ วนแบ่ งการตลาด
(%)
19%
15%
10%

กําลังการผลิต – 2552
(ตันต่ อปี )
1,963,000
1,435,000
1,027,000**

ภูมิภาค

625
430
320
280
274
272
262

10%
7%
5%
4%
3%
3%
3%

793,000
685,000
365,000
445,000
245,000
380,000
363,000

ยุโรป, เอเชี ย, แอฟริ กา, ตะวันออกกลาง
อเมริ กาเหนื อ, เอเชี ย
เอเชี ย
อเมริ กาเหนื อ
อเมริ กาเหนื อ, เอเชี ย
จีน
เอเชี ย

ทัวโลก
ทัวโลก
ทัวโลก

ที มา: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553
* ประกอบด้ วย ACB, บริ ษัท Hi tech carbon, บริ ษัท เหลียวหนิง เบอร์ ล่า คาร์ บอน และ บริ ษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค
** ในปี 2553 Columbian Chemicals (กลุ่มบริ ษัทเป้ าหมาย) ได้ เพิมกําลังการผลิต 50,000 ตันต่ อปี ที ประเทศจี น

1.11.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็ค (Carbon Black) ในประเทศไทย
ในปี 2552 การผลิตคาร์ บอนแบล็คในไทยลดลงเหลือ 279,000 ตัน ลดลงร้อยละ 9 เมือเทียบกับปี 2551 เนื องจากมี
การส่งออกคาร์บอนแบล็คไปขายยังต่างประเทศน้อยลง (โดยเฉพาะประเทศญีปุ่ นซึ งเป็ นประเทศทีผูผ้ ลิตคาร์ บอน
แบล็คในไทยส่งออกคาร์บอนแบล็คไปมากทีสุด) นอกจากนีAปี 2552 อุตสาหกรรมการผลิตคาร์บอนแบล็คในไทยยัง
มีอตั ราการผลิตทีตําสุดนับตัAงแต่ช่วงปี 2533 คือเท่ากับร้อยละ 72.5
มีการประมาณการว่าในปี 2553 การผลิตคาร์บอนแบล็คในประเทศไทยจะสูงขึAนร้อยละ 12 เนื องจากอุปสงค์ทA งั จาก
ในและต่างประเทศดีขA ึนจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมผลิตยางและยางรถยนต์มีแนวโน้มดีขA ึน แต่อตั รา
การผลิตจะยังอยูใ่ นระดับตําคือประมาณร้อยละ 67 เนืองจากการขยายกําลังการผลิตของผูผ้ ลิตสองรายในปี 2553
ประมาณการกําลังการผลิตและความต้องการคาร์บอนแบล็คในของไทยช่วงปี 2553 และ 2558 รวมถึงกําลังการผลิต
และความต้องการคาร์บอนแบล็คในช่วงปี 2550 ถึงปี 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนีA
หน่ วย: พันตัน
กําลังการผลิต
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (%)
ผลิตจริ ง
อุปสงค์
อุตสาหกรรมยางรถยนต์
อุตสาหกรรมยางอืนๆ
อุตสาหกรรมอืนๆ

2550

2551

2552

2553F

2558F

385
89.1%
343

385
79.4%
306

385
72.5%
279

465
67.3%
313

465
79.6%
370

226
161
54
11

241
174
57
10

240
160
69
11

260
174
74
12

325
222
88
15

ที มา: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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ประเทศไทยมีผผู ้ ลิตคาร์บอนแบล็คทัAงหมด 3 รายได้แก่ บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยโต
ไกคาร์ บอนโปรดักท์ จํากัด และบริ ษทั บริ ดจสโตน คาร์ บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จํากัด โดย ณ สิA นปี 2553
ประเทศไทยจะมีกาํ ลังการผลิตคาร์ บอนแบล็ครวมประมาณ 465,000 ตันต่อปี ซึ งเพิมขึAนจาก ณ สิA นปี 2552 จํานวน
85,000 ตันต่อปี โดยเป็ นการเพิมขึAนจากการขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ในช่วงกลางปี 2553 จํานวน 65,000 ตันต่อปี และการขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ไทยโตไกคาร์ บอนโปรดักท์
จํากัด ในช่วงกลางปี 2553 จํานวน 20,000 ตันต่อปี
ปั จจุบนั บริ ษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตคาร์ บอนแบล็ครายใหญ่ทีสุ ดในประเทศ โดยมีกาํ ลัง
การผลิตประมาณ 275,000 ตันต่อปี
สัดส่วนกําลังการผลิตคาร์บอนแบล็คในประเทศไทยสําหรับปี 2553 มีดงั ต่อไปนีA
บริ ษัทไทยคาร์ บอนแบล็ค

ไทยโตไกคาร์ บอนโปรดักท์

บริ ษัท บริ ดจสโตน คาร์ บอนแบล็ค

12%

28%
60%

1.11.3 ปัจจัยความเสียงในอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็ค
ปั จจัยความเสี ยงซึงอาจมีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตคาร์บอนแบล็ค ได้แก่
1) ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ราคานํAามันดิบหนืด ซึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตคาร์บอนแบล็คมีเปลียนแปลงขึAนลงตามราคานํAามันดิบ
ในตลาดโลก ซึ งในอดีตทีผ่านมาราคานํAามันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนสู งมาก เนื องจากหลากหลาย
ปั จจัยได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและการใช้พลังงานทดแทน เป็ นต้น
2) ความเสียงจากการพึง พิงอุตสาหกรรมเพียงอุตสาหกรรมเดียว
อุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็คมีการพึงพิงอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์อย่างสู งเนื องจากเป็ น
อุตสาหกรรมซึงมีการใช้คาร์บอนแบล็คในแต่ละปี มากทีสุด โดยทีผ่านมาบริ ษทั ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต คาร์ บ อนแบล็ค มี ค วามพยายามที จะเพิ มสัด ส่ วนการขายให้อุ ตสาหกรรมอื นๆ แต่ ย งั ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จ
ที มาของข้ อมูลภาพรวมอุตสาหกรรม: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.12 ข้ อมูลทัว ไปของกลุ่มผู้ซืjอกิจการ
1.12.1 รายละเอียดของผู้ซืjอ - บริษัทฯ
1.12.1.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการผลิตคาร์บอนแบล็คหลากหลายเกรดซึงประกอบด้วยสารประกอบคาร์บอนในรู ปของอนุภาค
ทีมีลกั ษณะระหว่างของแข็งกับของเหลว (Colloidal Particles) โดยมีกระบวนการทีสําคัญสําหรับการผลิตคาร์ บอน
แบล็คคือการควบคุมกระบวนการเผาไหม้ และการแยกนํAามันไฮโดรคาร์บอนโดยความร้อนภายใต้สภาวะทีกําหนด
วัตถุดิบหลักทีใช้สาํ หรับการผลิตคาร์บอนแบล็คคือ นํAามันดิบหนืดคิดเป็ นร้อยละ 95-98 ของต้นทุนวัตถุดิบทัAงหมด
บริ ษทั ฯ ได้นาํ เข้านํAามันชนิ ดนีA จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่ วน Fuel Oil และ Kerosene Oil นัAน ทางบริ ษทั ฯ ได้
สังซืAอจากผูข้ ายภายในประเทศมีสดั ส่วนการใช้ประมาณร้อยละ 2-5 ของต้นทุนวัตถุดิบ
คาร์บอนแบล็คส่วนใหญ่ทีบริ ษทั ฯ ผลิตเป็ นคาร์บอนแบล็คทีใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยมีแนวโน้มใน
อนาคตทีจะเพิมการผลิตในส่ วนของผลิตภัณฑ์คาร์ บอนแบล็คเกรดพิเศษสําหรับใช้กบั Mechanical Rubber Goods
(MRG) เพือขยายฐานลูกค้า และเพิมส่วนแบ่งตลาด โดยในปี 2551 บริ ษทั ฯ มียอดขายของผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษทัAง
ในและต่างประเทศรวมร้อยละ 3 ของยอดขายทัAงหมด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงเป็ นเป็ นผูค้ รองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่สาํ หรับตลาดภายในประเทศ เมือเทียบกับบริ ษทั
ไทยโตไกคาร์ บอนโปรดักท์ จํากัด และบริ ษทั บริ ดจสโตน คาร์ บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จํากัด โดยโครงสร้าง
รายได้ของบริ ษทั ฯ เฉลียในช่วงปี 2550 ถึงปี 2552 เท่ากับขายในประเทศร้อยละ 56 และขายต่างประเทศร้อยละ 44
ณ ปั จจุ บัน โรงงานผลิ ตคาร์ บอนแบล็คของบริ ษทั ฯ ตัAงอยู่ที อําเภอเมื อง จังหวัดอ่ างทอง โดยบริ ษทั ฯ ได้เพิ ม
สายการผลิต 1 สาย (สายการผลิตที 6) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 เพือเพิมกําลังการผลิตอีก 65,000 เมตริ กตันต่อปี
จาก 210,000 เมตริ กตันต่อปี เป็ น 275,000 เมตริ กตันต่อปี

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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1.12.1.2 ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2550 – 2552 และไตรมาสที 3 สิA นสุ ด
วันที 30 กันยายน 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นีA
หน่ วย: ล้ านบาท

2550*

2551*

2553*

ม.ค.-ก.ย. 52**

ม.ค.-ก.ย. 53**

1,200
1,139

1,208
1,541

1,291
1,152

1,134
943

1,651
1,158

2,296
8,050
361
149

2,851
8,445
373
224

2,950
9,272
341
261

2,917
8,747
342
160

2,978
10,027
401
190

1,058
6,992
300

1,255
7,190

1,115
8,157

1,005
7,742

1,099
8,927

300

300

300

300

7,054
1,761
75
291
1,279

9,146
735
126

5,664
1,272
21

3,770
759
16

6,739
1,190
57

265
660
450

312
1,131
1,074

228
683
672

209
1,120
990

ฐานะทางการเงิน
ลูกหนีAการค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัAน
เจ้าหนีA การค้า
หนีA สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายสุ ทธิ
กําไรขัAนต้น
รายได้อืน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนดอกเบีAยและภาษี
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน (บาทต่อหุ้น)
กระแสเงินสด

1,288
4.32

1.50

3.62

2.24

3.30

เงินสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ จากการลงทุน

1,130
(411)
(462)

163
(688)
(319)

1,305
(390)
(238)

1,188
(428)
(204)

665
(167)
(156)

เงินสดสุ ทธิ จากการจัดหาเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรขัAนต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

25%

8%

22%

20%

18%

18%
18%
16%

7%
5%
5%

20%
19%
12%

18%
18%
8%

17%
15%
10%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

18%

6%

13%

9%

11%

ที มา: * งบการเงินของบริ ษัทฯ ซึ งตรวจสอบแล้ วสําหรั บปี 2550 - 2552
** งบการเงินของบริ ษัทฯ ซึ งยังไม่ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ วสําหรั บเก้ าเดือนแรกของปี 2553 สิ 9นสุดวันที 30 กันยายน 2553

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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ผลประกอบการในอดีต (งบกําไรขาดทุน)
รายได้ จากการขายสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2553 เท่ากับ 6,739 ล้านบาท เพิมขึAนจากงวดเก้า
เดื อนปี 2552 จํานวน 2,969 ล้านบาท หรื อเพิมขึAนร้อยละ 79 เนื องจากปริ มาณการผลิตและขายสู งขึAนจากการที
เศรษฐกิจฟืA นตัวโดยเฉพาะทางบริ ษทั ฯ มีการขยายกําลังการผลิตในปี 2553
กําไรขัjนต้ น
แม้ว่ารายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2553 จะเพิมขึAนจากงวดเก้าเดื อนในปี
2552 แต่อตั รากําไรขัAนต้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2553 ลดลงจากร้อยละ 20 ของรายได้
จากการขายเหลือร้อยละ 18 หรื อเท่ากับ 1,190 ล้านบาท โดยอัตรากําไรขัAนต้นที ลดลงเป็ นผลมาจากต้นทุนขายที
สูงขึAน
รายได้ อนื
รายได้อื นของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ย เงิ น ปั น ผลรั บ ดอกเบีA ย รั บ และกํา ไรจากอัต รา
แลกเปลียน โดยในงวดเก้าเดื อนปี 2553 มีจาํ นวนเท่ากับ 57 ล้านบาท เพิมขึAนจากงวดเก้าเดือนปี 2552 จํานวน 41
ล้านบาท ซึ งรายได้อืนที เพิมขึAนเป็ นผลจากกําไรจากอัตราแลกเปลียนและเงินปั นผลรับที เพิมขึAนเนื องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยสามารถบริ หารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลียนได้ดียงขึ
ิ Aน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้สําหรับงวดเก้าเดื อนปี 2552 และ 2553 อยู่ในระดับทีคงที ที ร้อยละ 3 ของ
รายได้จากการขาย ทัAงนีA ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2553 ลดลงจาก
178 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2552 เหลือ 158 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นสําหรับงวดเก้าเดือนประจําปี 2553 มีจาํ นวนเท่ากับ 9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเก้าเดื อนในปี
2552 จํานวน 13 ล้านบาท เนืองจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ทยอยชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
กําไรจากการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2553 เพิมขึAนจากงวดเก้าเดือนปี 2552 ร้อย
ละ 64 จาก 683 ล้านบาท เป็ น 1,120 ล้านบาท โดยกําไรสุ ทธิ ประจํางวดเก้าเดื อนประจําปี 2553 ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเท่ากับ 990 ล้านบาท ซึงเพิมขึAนจากงวดเก้าเดือนประจําปี 2552 จํานวน 318 ล้านบาท ทัAงนีA อัตรา
กําไรสุทธิต่อรายได้สาํ หรับงวดเก้าเดือนปี 2553 ลดลงจากร้อยละ 18 ในงวดเก้าเดือนปี 2552 เหลือร้อยละ 15

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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สถานะการดําเนินงาน (งบดุล)
สินทรัพย์ รวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 กันยายน 2553 จํานวน 10,027 ล้านบาท เพิมขึAนจํานวน 755 ล้าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 8 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 กันยายน 2552 เนื องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดสู งขึAน
จากกําไรทีเพิมขึAน ภายหลังทีได้ลงทุนเพิมเติมอีกจํานวน 309 ล้านบาท เพือขยายกําลังการผลิตจาก 210,000 เมตตริ ก
ตันต่อปี ในปี 2552 เป็ น 275,000 เมตตริ กตันต่อปี นอกจากนีA สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที เพิมขึAนเกิ ด
จากลูกหนีAการค้าและสิ นค้าคงเหลือทีเพิมขึAนจากปริ มาณการขายและกําลังการผลิตทีสูงขึAน
หนีสj ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีโครงสร้างเงินทุนซึงประกอบด้วยหนีAสินจํานวน 1,099 ล้านบาท
และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 8,927 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนหนีA สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.12 เท่า โดย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนีAสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิมขึAนจาก ณ วันที 31 กันยายน 2552 เนื องจากบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนีAการค้าสูงขึAนจากปริ มาณการขายทีสูงขึAน ทัAงนีA บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้แหล่งเงินทุนภายใน
บริ ษทั เพือลงทุนขยายกําลังการผลิต
1.12.1.3 รายชือผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ
รายชือคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ชือ
1 นายเค.เอ็ม. เบอร์ ล่า

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ

2
3
4
5

นายซันจีฟ สู ด
ดร.สานทรับ บี. มิซรา
นางราชาสรี เบอร์ ล่า
นายดีพาค มิททัล

กรรมการ/ประธานบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

6
7
8
9
10

นายรายินเดอร์ ปาล ซิ งห์ ทักราลบุตร
นางรัชนี คาจิจิ
นายอาร์ วินด์ เค.นี วาร์
นายจี เค ตุลเชี ยน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายประกิต ประทีปะเสน
11 นายเอส.เอส. มาฮันซาเรี ย

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

12 นายซาชิ น จิเทนดรา เมธา

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที มา: ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ณ วันที 31 มกราคม 2554

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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รายชื อคณะผูบ้ ริ หาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ชือ
1 นายซันจีฟ สู ท

ตําแหน่ ง
ประธานบริ ษทั

2 นายอเจ กุมาร์ ราสโตกี
3 นายราจีฟ กุป้ ต้า
4 นายลัทธสิ ทธิ ทองแคล้ว

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการผลิต
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการตลาด
ผูช้ ่วยรองประธาน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และบริ หาร)

ที มา: บริ ษัทฯ

1.12.1.4 รายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีหุน้ จดทะเบียนและชําระแล้วทัAงหมดจํานวน 300,000,000 หุน้ โดยมีรายชือผูถ้ ือหุน้ ณ วันที
31 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนีA
จํานวนหุ้น (หุ้น)
74,937,500
37,687,500
25,015,420

%
24.98%
12.56%
8.34%

23,296,880
10,271,250
10,040,120
8,250,000

7.77%
3.42%
3.35%
2.75%

8 Thevaraya Co.,Ltd
9 Thai Industrial Management and Trading Co.,Ltd*
10 Ganaria International Corp*
11 Sirinarang Co.,Ltd.
12 MR.ATEEB RASHEED MASKATI
13 นายกมล พิชิตสิ งห์
14 นางนริ นทร์ ทิพย์ ทักราล
15 นายสุ กิจ พิชิตสิ งห์

6,566,250
5,810,380

2.19%
1.94%

5,798,000
3,750,000
2,881,870
2,500,000
1,818,750
1,687,500

1.93%
1.25%
0.96%
0.83%
0.61%
0.56%

16 Rama Trading Company Limited*
17 อืนๆ

1,186,000
78,502,580

0.40%
26.17%

300,000,000

100.00%

ชือ
1 Thai Rayon Public Co.,Ltd.*
2 Everlon International Holdings Limited*
3 นายวีระพันธุ์ ทีปสุ วรรณ
4
5
6
7

P.T Indo Bharat Rayon*
Hilltop Limited*
Asseau Company Ltd.*
Grasim Industries Ltd.*

จํานวนรวม
ที มา: บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
* เป็ นส่ วนหนึงของกลุ่ม Aditya Birla

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.12.1.5 ข้ อมูลบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
บริษัท เหลียวหนิง เบอร์ ล่า คาร์ บอน จํากัด
บริ ษทั เหลียวหนิ ง เบอร์ ล่า คาร์ บอน จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั Dashiqiao Ronghua
จํากัด โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนของการถือหุน้ ในบริ ษทั เหลียวหนิง เบอร์ล่า คาร์บอน จํากัด
คิดเป็ นร้อยละ 100
บริ ษทั เหลียวหนิง เบอร์ ล่า คาร์ บอน จํากัด ตัAงอยูใ่ นมณฑลเหลียวหนิ ง ประเทศจีน ดําเนิ นการผลิตคาร์ บอนแบล็ค
ภายใต้ตราสิ นค้าเบอร์ล่าคาร์บอนโดยมีกาํ ลังการผลิตรวมเท่ากับ 55,000 ตัน และจําหน่ายสิ นค้าให้แก่ผูผ้ ลิตยางชัAน
นําของโลกที มี โรงงานอยู่ในประเทศจี น อันได้แก่ บริ ดจ์สโตน มิชลิ น กู๊ดเยียร์ โยโกฮาม่า ซู มิโตโม่ และอื นๆ
นอกจากนีA บริ ษทั เหลียวหนิ ง เบอร์ ล่า คาร์ บอน จํากัด ยังส่ งออกสิ นค้าไปยังประเทศญีปุ่ น อินเดีย ไทย โคลัมเบี ย
ยุโรป สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต และอืนๆ
บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี
บริ ษทั เบอร์ ล่า คาร์ บอน เม็กซิ โก เอส เอ ดี อี ซี วี เป็ นบริ ษทั ที จัดตัAงขึAนในเม็กซิ โกเพือดําเนิ นการผลิ ตคาร์ บอน
แบล็ค โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนของการถือหุน้ ในบริ ษทั เบอร์ ล่า คาร์ บอน เม็กซิ โก เอส เอ
ดีอี ซี วี คิดเป็ นร้อยละ 98 และบริ ษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้ของตลาดในประเทศเม็กซิโก
1.12.2 รายละเอียดของผู้ซืjอ – ACB
ข้ อมูลทัว ไปของ ACB
ACB หรื อ บริ ษทั อเล็กซานเดรี ย คาร์ บอน แบล็ค เอส เอ อี ตัAงอยูท่ ี เมืองอเล็กซานดรี ย ประเทศอียิปต์ โดยเป็ น
กิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ระหว่างกลุ่ม Aditya Birla และรัฐบาลอียิปต์เพือดําเนิ นกิจการในการผลิตคาร์ บอน
แบล็ค โรงงานของ ACB มีกาํ ลังการผลิตประมาณ 285,000 ตันต่อปี และเป็ นหนึ งในบริ ษทั ผลิตคาร์ บอนแบล็คที
เติบโตอย่างรวดเร็ ว
รายชือผู้ถือหุ้นของ ACB ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มีดงั ต่ อไปนีj
จํานวนหุ้น (หุ้น)
1,101,960

%
68.00%

2 MIRAPA LIMITED
3 SAUDI EGYPTIAN INVEST. CO.
4 EL NASR COKE CO.

162,050
129,640
64,820

10.00%
8.00%
4.00%

5
6
7
8

GOLD FOUNDATION
DIAMOND FOUNDATION
PEARL FOUNDATION
ROUGH FOUNDATION

32,410
32,410
32,410
32,410

2.00%
2.00%
2.00%
2.00%

9 KILIMACH CORPORATION

32,410

2.00%

1,620,520

100.00%

ชือ
1 กลุ่ม Aditya Birla

จํานวนรวม
ที มา: บริ ษัทฯ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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รายชือคณะกรรมการของ ACB ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มีดงั ต่ อไปนีj
ชือ
1 Mr. Kumar Mangalam Birla
2 Mrs. Rajashree Birla
3 Dr. Santrupt Misra
4 Mr. Sanjeev Sood
5 Mr. Sabyasachi Patnaik
6 Mr. Ali Bin Hussein Al-Sharief
7 Mr. Adel El Danaf, Chairman
8 Mr. Sachin Mehta
9 Mr. Rashmi Mehta
ที มา: บริ ษัทฯ

สรุปข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานในอดีต
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ ACB สําหรับปี 2551 ถึงปี 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นีA
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ

2551

2552

2553

253
92
161

227

252

45
182

58
194

279
44
0

172

244

46
0
28
32

74
31
30

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

8%
5%
9%

26%
16%
19%
18%

30%
13%
12%
16%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

6%

14%

14%

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนีA สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายสุ ทธิ
กําไรขัAนต้น
รายได้อืน
กําไรก่อนดอกเบีAยและภาษี
กําไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรขัAนต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)

23
15
16%

ที มา: * งบการเงินของ ACB ซึ งตรวจสอบแล้ วสําหรั บปี 2551 - 2552
** งบผู้บริ หารของ ACB สําหรั บปี 2553
หมายเหตุ: ACB มีรอบบัญชี ตั9งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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1.12.3 รายละเอียดของผู้ซืjอ – SKI
ข้ อมูลทัว ไปของ SKI
SKI หรื อ บริ ษทั เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ พีทีอี จํากัด เป็ นรู ปแบบของบริ ษทั ทีจํากัดความรับผิดชอบในหนีA สิน ซึ ง
บริ ษทั ตัAงอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ โดยเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม Aditya Birla ผ่านทางผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวของบริ ษทั คือบริ ษทั
Kiran Investment Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม Aditya Birla
SKI ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อืนๆ (Holding Company)
รายชือคณะกรรมการของ SKI ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มีดงั ต่ อไปนีj
ชือ
1 Sushil Agarwal
2 Lee Tau Chye
ที มา: บริ ษัทฯ

สรุปข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานในอดีต
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ SKI สําหรับปี 2551 ถึงปี 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นีA
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ

2551

2552

2553

2.1
1.9
0.2

2.3
1.9
0.4

80
78
2.6

0.3
0.3

0.2
0.2

1.9
1.9

0.2

0.1

1.7

96%

97%

98%

85%
102%

56%
31%

87%
65%

12%

5%

2%

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนีA สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
ผลการดําเนินงาน
รายได้รวม
กําไรก่อนดอกเบีAยและภาษี
กําไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
ที มา: * งบการเงินของ SKI ซึ งตรวจสอบแล้ วสําหรั บปี 2551 - 2552
** งบผู้บริ หารของ SKI สําหรั บปี 2553
หมายเหตุ: SKI มีรอบบัญชี ตั9งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม
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1.12.4 แนวทางการปฏิบัตงิ านและทีม าของข้ อมูลในการจัดทําความเห็นของทีป รึกษาทางการเงิน
การแสดงความเห็ นต่อรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ที ปรึ กษา จํากัด (“ที ปรึ กษา
ทางการเงิน”) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาจาก (1) สําเนาหนังสื อแจ้งมติคณะกรรมการเกียวกับ
การลงทุนลงวันที 28 มกราคม 2554 (2) การสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารเกียวกับสัญญาซืA อขายระหว่างกลุ่มผูซ้ Aื อกิจการและ
บริ ษทั Columbian Chemicals Holding LLC Delaware เกียวกับเงือนไขทีสําคัญ (3) ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต
คาร์บอนแบล็คจากบทวิจยั โดยผูเ้ ชียวชาญและข้อมูลจากสาธารณะ (4) การวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานในอดีตของ
บริ ษทั ฯ ACB SKI รวมถึงกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย (5) การวิเคราะห์ประมาณการงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
ซึ งใช้ในการพิจารณาเพือกําหนดราคาซืA อ (6) การวิเคราะห์ประมาณการงบการเงินของบริ ษทั ฯ ทีจัดเตรี ยมโดย
บริ ษทั ฯ (7) ทําการวิเคราะห์สมมติ ฐานและปรับเปลียนสมมติฐานด้วยหลักความระมัดระวัง (Conservative
Approach) และการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารของกลุ่มผูซ้ Aือกิจการ เกียวกับสมมติฐานทางการเงิน
และแผนธุรกิจ (8) การประเมินมูลค่ากิจการกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย (9) สอบทานแผนงานหลังการเข้าซืA อกิจการของ
กลุ่มผูซ้ Aือกิจการ (10) พิจารณาประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าทํารายการ
ในการปฏิบตั ิงานทีปรึ กษาทางการเงินได้สอบทานเอกสารต่อไปนีA เพือจัดทํารายการความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งบการเงินในอดีตของกลุ่มผูซ้ Aือกิจการและกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสําหรับปี 2551 ถึง 2553
รายงาน 56-1 สําหรับปี 2552 ของบริ ษทั ฯ
รายงานการสอบทานในเชิงลึก (Financial Due Diligence Report) ของ ทีปรึ กษาทางบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ลงวันที 22 มกราคม 2554
รายงานการสอบทานในเชิงลึก (Legal Due Diligence Report) ของ ทีปรึ กษากฎหมายบริ ษทั ฯ
ลงวันที 20 มกราคม 2554
รายงานการสอบทานในเชิงลึก (Tax Due Diligence Report) ของ ทีปรึ กษาทางภาษีของบริ ษทั ฯ
ลงวันที 22 มกราคม 2554
ประมาณการงบการเงินของบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายทีจัดทําโดยกลุ่มผูซ้ Aือกิจการและ
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายตามลําดับ
สัญญาซืAอขายลงวันที 28 มกราคม 2554
สําเนาหนังสื อแจ้งมติคณะกรรมการเกียวกับการลงทุนลงวันที 28 มกราคม 2554
สําเนาเอกสารทีนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ลงวันที 26 มกราคม 2554
รายงานแผนธุรกิจหลังการเข้าซืAอกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย (“Post Acquisition Plan”)
รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและข้อมูลอืนๆ ทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หนังสื อยืนยันการปล่อยกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์กบั บริ ษทั ฯ และกับ ACB
หนังสื อยืนยันการให้สนับสนุนของกลุ่ม Aditya Birla ต่อบริ ษทั SKI
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ข้อมูลต่างๆ ทีทีปรึ กษาทางการเงินได้รับเกียวกับรายการทีจะทํานีA รวมถึงข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ข้อมูลกลุ่ม
ผูซ้ Aือกิจการ ประมาณการต่างๆ ของทัAงบริ ษทั ฯ และของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายทีจัดเตรี ยมโดยผูบ้ ริ หารบริ ษทั เป้ าหมาย
ถูกเตรี ยมไว้โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารของกลุ่มผูซ้ Aื อกิจการ โดยทีข้อมูลบางอย่างที ที ปรึ กษาทางการ
เงินขออาจจะถูกจํากัดเนื องจากข้อมูลต่างๆ เหล่านัAนเป็ นข้อมูลลับและไม่อาจจะถูกเปิ ดเผยได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันการผูกขาด (Antimonopoly Act) ทัAงนีA ที ปรึ กษาทางการเงิ นไม่ได้ทาํ การติดต่อ สอบถามโดยตรงกับ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายและ สอบทาน หรื อตรวจสอบ ข้อมูลอืนๆ ทีอาจจะเกียวกับข้อมูลทีผูบ้ ริ หารเตรี ยม
ไว้ให้ ดังนัAน ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลจึ งเป็ นของผูบ้ ริ หารดังกล่าว
ขัAนต้น ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินก็ถูกจัดทําขึAนตามข้อมูลทีเตรี ยมไว้ให้กบั ทีปรึ กษาทางการเงินจนถึงวันที
ระบุในความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินฉบับนีA ทีปรึ กษาทางการเงินได้ทาํ การศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูล
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทําให้ทีปรึ กษาทางการเงินเชือได้วา่ ไม่มีเหตุอนั สมควรทีจะสงสัยได้วา่ ข้อมูลขาดความถูกต้อง
และความครบถ้วนอย่างมีสาระสําคัญ
ทีปรึ กษาทางการเงินได้ทาํ การสอบทานประมาณการและสมมติฐานทีใช้ในประมาณการในระดับทีทําให้ทีปรึ กษา
ทางการเงินสามารถให้ความเห็นในรายงานฉบับนีA ได้ สมมติฐานต่างๆ และประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารกลุ่มผูซ้ Aื อกิ จการ ทีปรึ กษาทางการเงิ นไม่รับประกันว่าผลประกอบการทีเกิ ดขึAนจริ งจะ
เป็ นไปตามทีประมาณการไว้ ซึงโดยทัวไปแล้วประมาณการจะแตกต่างจากผลประกอบการจริ งทีจะเกิดขึAนและผลที
แตกต่างจากผลประกอบการจริ งทีเกิดขึAนนัAนอาจจะมีสาระสําคัญ จากการสอบทานทีปรึ กษาทางการเงินไม่พบว่ามี
เหตุอนั สมควรทีจะสงสัยได้วา่ สมมติฐานทีไม่เหมาะสม
ความเห็นทีปรึ กษาทางการเงินฉบับนีAจดั ทําขึAนภายใต้สภาวะตลาดและเงือนไขเศรษฐกิจและปั จจัยอืนๆ จนถึงวันทีที
ระบุในความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน ทัAงนีA ทีปรึ กษาทางการเงินไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุ งข้อมูลข้างต้น
ภายหลังจากวันทีในรายงานนีAหรื อแก้ไขทบทวนความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินฉบับนีA ความเห็นของทีปรึ กษา
ทางการเงินฉบับนีA จดั ทําขึAนโดยมีความเห็นต่างๆ ที ทีปรึ กษาทางการเงินเชื อว่าได้ทาํ การศึกษาข้อมูลข้างต้นและมี
ขัAนตอนอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามในการพิจารณาการเข้าทํารายการซืA อสิ นทรัพย์ครัAงนีA อยูใ่ นดุลยพินิจของผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯ แต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ
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2

ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของธุรกรรม

2.1 เหตุผลในการเข้ าซืjอกิจการ
จากวิสยั ทัศน์ของกลุ่มผูซ้ Aือกิจการทีจะเป็ นบริ ษทั ชัAนนําในแต่ละประเทศและเป็ นองค์กรระดับโลกในอุตสาหกรรม
คาร์บอนแบล็ค ทางกลุ่มผูซ้ Aือกิจการจึงทําการปรับปรุ งด้านกระบวนการต่างๆ ผลิตภัณฑ์ การบริ การและบุคคลากร
อย่างต่อเนืองเพือให้ลูกค้าและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องทัAงหลายพึงพอใจ โดยการปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นการสร้างรากฐานที
แข็งแกร่ งเพือให้เกิดการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
เนืองจากลูกค้าคาร์บอนแบล็คโดยเฉพาะในกลุ่มทีผลิตยางขนาดใหญ่จะมีโรงงานตัAงอยูท่ วโลก
ั
บริ ษทั ลูกค้าคาร์บอน
แบล็คเหล่านีAตอ้ งการทีจะทําการจัดหาคาร์บอนแบล็คจากแหล่งเดียวแต่สามารถทีจะซืA อและได้รับบริ การได้ทวโลก
ั
และต้องการที จะทําธุ รกรรมกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตคาร์ บอนแบล็คทีมีกาํ ลังการผลิตอยู่ทวโลก
ั
ดังนัAนการทีบริ ษทั ผูผ้ ลิต
คาร์บอนแบล็คมีโรงงานอยูท่ วโลกจึ
ั
งมีความจําเป็ น แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานวิเคราะห์ตลาดคาร์ บอนแบล็คบ่งชีA
ว่าในขณะนีAในอุตสาหกรรมคาร์ บอนแบล็คมีอุปทานมากกกว่าอุปสงค์ เพราะฉะนัAนการเข้าซืA อกิจการจึงเป็ นอีกกล
ยุท ธ์ ห นึ งที จะขับ เคลื อนให้ก ลุ่ ม ผูซ้ Aื อ กิ จการเจริ ญ เติ บ โตแบบก้าวกระโดดและตอบสนองลู ก ค้าได้ดี ยิงขึA น ใน
ระยะเวลาอันสัAนภายใต้สภาวะตลาดทีมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิงการเข้าซืAอกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
ในปั จจุบนั กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการมีโรงงานผลิตคาร์ บอนแบล็คทัAงสิA นจํานวน 6 โรง ตัAงอยูใ่ นทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริ กาเหนื อ มี กาํ ลังการผลิ ตคิดเป็ นร้อยละ 7.5 ของกําลังผลิตทัวโลก การเข้าซืA อกิ จการของกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมายจะส่ งผลให้จาํ นวนโรงงานของกลุ่มผูซ้ Aื อกิจการเพิมขึAนเป็ น 17 โรง ครอบคลุมทัวทุกทวีปทีสําคัญรวมถึง
ทวีปอเมริ กาและทวีปยุโรป และมีกาํ ลังการผลิตเพิมขึAนเป็ นเป็ นอันดับ 1 ของโลก หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ 15 ของ
กํา ลัง การผลิ ต ทัวโลก ส่ ง ผลให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถเป็ นศู น ย์ก ลางในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า จากทัวโลกอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และได้รับการยอมรับจากนักลงทุนในฐานะทีเป็ นองค์กรชัAนนําระดับโลก นอกจากนีA
บริ ษทั ฯ ก็จะได้บุคลากรระดับสูงของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายทีมีความรู ้ความชํานาญในธุรกิจคาร์ บอนแบล็คมากว่า 25
ปี เข้ามาร่ วมงานเพิมเติม ซึ งถือเป็ นทางเลือกในการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมยิงขึAน เพือรองรับการเติบโตของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคตต่อไป
ทัAงนีAกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายยังมีความรู ้ความชํานาญด้านการผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษ และความสามารถในการค้นคว้าวิจยั
และพัฒ นาที ดี เ ยี ยม โดยมี ศู น ย์ก ลางการค้น คว้า วิ จัย และพัฒ นาระดับ โลกตัAง อยู่ที เมื อ งแอตแลนต้า ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู ้เพือพัฒนาระบบและเทคนิ คการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึAน
และเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ทีจะสร้างรายได้และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดียงขึ
ิ A น ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันและส่ วนแบ่งทางการตลาดที เพิมขึAนได้ โดยสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม
ลูกค้าทีไม่ใช่ผผู ้ ลิตยางรถยนต์
นอกจากนัAน ด้วยกําลังการผลิตที เพิมขึA นอย่างมี นัยสําคัญ กล่าวคือจากกําลังการผลิต 942,000 ตันต่อปี เพิมเป็ น
2,019,000 ตัน ต่ อ ปี จะส่ ง ผลให้บ ริ ษ ัท ฯ มี อ ํา นาจในการต่ อ รองกับ กิ จ การคู่ ค ้า เพิ มมากขึA น จึ ง สามารถเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการจัดซืAอและลดต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบโดยรวมได้
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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ดังนัAนการเข้าซืAอกิจการจึงนับได้วา่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ ทีจะเติบโตอย่างยังยืน ประกอบกับกลุ่มผูซ้ Aื อ
กิจการมีความรู ้ความชํานาญ และมีผบู ้ ริ หารทีมีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตคาร์บอนแบล็คเป็ นเวลานาน ทําให้เชือได้
ว่า การเข้าซืAอกิจการครัAงนีAจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ทัAงในด้านยอดขาย การจัดซืA อ การผลิต การวิจยั พัฒนา
และบุ ค ลากร ส่ ง ผลให้ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ นงานโดยรวมของกลุ่ม ผูซ้ Aื อ กิ จการและบริ ษ ัท ฯ เพิ มขึA น อย่า งมี
สาระสําคัญ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูท้ ีเกียวข้อง และยังสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิม (Synergy) ให้แก่
ธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
2.2 ผลประโยชน์ ของการทําธุรกรรม
2.2.1 เพิม มูลค่ าเพิม ทางธุรกิจจากการเพิม อัตราผลผลิตโดยรวม
อัตราการใช้วตั ถุดิบ (Yield) ของการผลิตคาร์บอนแบล็คขึAนอยูก่ บั ปั จจัยหลักหลายประการอันรวมถึง ประสิ ทธิ ภาพ
การเผาไหม้ (Combustion Efficiency) คุณภาพของวัตถุดิบ ระบบการฉี ดสารไฮโดรคาร์ บอน (Feed Stock) และการ
ตัAงค่าเตาปฏิกรณ์ (Reactor Configuration) อีกทัAงอุณหภูมิและแรงดันในการไหลเวียนของนํAามันก็มีผลต่ออัตราการ
ใช้วตั ถุดิบเช่นกัน โดยผูเ้ ชี ยวชาญด้านเทคนิ คของกลุ่มผูซ้ Aื อกิ จการได้ทาํ การสังเกตการณ์การผลิตของกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมาย และพบว่ากลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสามารถที จะทําการผลิตโดยมีอตั ราการใช้วตั ถุดิบที ดี กว่าของกลุ่มผูซ้ Aื อ
กิจการ
จากรายงานวิจยั การตลาดพบว่าในปี 2550 ถึงปี 2552 อัตราการใช้วตั ถุดิบเฉลียอยูท่ ี 1.73 ถึง 1.75 ตันต่อนํAามันดิบต่อ
ตัน ของคาร์ บ อนแบล็ ค ในขณะที บริ ษ ัท ฯ และกลุ่ ม บริ ษัท เป้ าหมายมี อ ัต ราการใช้ว ัต ถุ ดิ บ ซึ งใกล้เ คี ย งกับ
อุตสาหกรรม โดยทีกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีอตั ราการใช้วตั ถุดิบทีดีกว่าอุตสาหกรรมประมาณ 0.10 ตันต่อนํAามันดิบ
ต่อตันของคาร์บอนแบล็ค
หน่ วย: พันตัน
ปริ มาณการผลิตคาร์ บอนแบล็ค
% yield
ตันวัตถุดิบต่อตันคาร์ บอนแบล็ค

2550
9,923
57.2%
1.75

2551
9,689
57.5%
1.74

2552
8,978
57.6%
1.73

ที มา: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553

ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกระบวนการการผลิตทีมีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งจ่ายอากาศและการเผาไหม้ทีตํากว่าของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมาย ภายหลังจากการเข้าซืA อกิ จการ บริ ษทั ฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู ้ เพือพัฒนาระบบการผลิ ต
ดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดี ยวกับกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ทัAงนีA จะเป็ นเพียงการเปลียนแปลงกระบวนการผลิ ต
เท่านัAน จึงใช้ระยะเวลาสัAนและไม่มีการใช้เงินลงทุนในจํานวนทีเป็ นสาระสําคัญ
ในการพิจารณาส่วนเพิมของธุรกิจ (Synergy) บริ ษทั ฯ ได้ประมาณว่าจะเพิมประสิ ทธิภาพได้ในอัตราเพียงร้อยละ 20
ของส่วนต่างการใช้วตั ถุดิบเท่านัAน กล่าวคือจะใช้นA าํ มันดิบหนื ดลดลง 0.02 ตันต่อการผลิตคาร์ บอนแบล็ค 1 ตัน ซึ ง
จะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีการใช้วตั ถุดิบน้อยลงและท้ายทีสุดทําให้กาํ ไรขัAนต้นเพิมขึAน
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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2.2.2 เพิม ความสามารถในการจัดหารายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขjันสู ง
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษ (Specialty Grade) เพือรองรับความต้องการของตลาดทีเพิมมาก
ขึAน เพือเป็ นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทีไม่ใช่ผผู ้ ลิตยางรถยนต์เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันและเพิมส่วน
แบ่งทางการตลาดให้แก่บริ ษทั ฯ
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตได้เพียงแค่สินค้าเกรดพิเศษขัAนพืAนฐาน (Basic Specialty Grade) อันได้แก่ JetCarb,
Mouldex และ TBL เพือใช้ในธุรกิจหมึกพิมพ์ (หนังสื อพิมพ์) และธุรกิจเคลือบสี (Coating) ประมาณ 6,000 เมตตริ ก
ตันต่อปี กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีความรู ้ความสามารถในการผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษขัAนสู ง (Advance Specialty Grade)
เช่น Raven, Condutex และ Copeblack เพือใช้ในธุรกิจหมึกสําหรับการเขียนและ Tonner, ธุรกิจพลาสติก และธุรกิจ
เคลือบสี ขA นั สู ง โดยใช้เตาปฏิกรณ์ Carcass ซึ งเป็ นรู ปแบบเช่นเดียวกับสายการผลิตที 2 และ 4 ของบริ ษทั ฯ ดังนัAน
จากการเข้าซืAอกิจการ บริ ษทั ฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู ้ทางเทคนิ คเพือผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษดังกล่าว ซึ งจะเป็ น
เพียงการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเท่านัAน จึงใช้ระยะเวลาสัAนและไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายลงทุนอย่าง
มีนยั สําคัญ
จากการทีมีผผู ้ ลิตสิ นค้าเกรดพิเศษขัAนสูงได้เพียงน้อยราย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นA ีมีราคาสูงกว่าสิ นค้าเกรดธรรมดาอย่าง
มีนยั สําคัญ ดังแสดงในตารางต่อไปนีA
หน่ วย: ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่ อกิโลกรัม

2550

2551

2552 ราคาเฉลีย 3 ปี

คาร์บอนแบล็ค - ธุรกิจยางรถยนต์
คาร์บอนแบล็ค - ธุรกิจทีมิใช่ยางรถยนต์
คาร์บอนแบล็คเกรดพิเศษ

0.93
0.75
2.24

1.18
0.93
2.83

0.91
0.74
2.38

1.01
0.81
2.48

ที มา: รายงานสรุ ปภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตคาร์ บอนแบล็คจากบริ ษัท Notch Consulting ปี 2553

เมือพิจารณาในส่ วนของกําไรผันแปร (Contribution Margin) กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการได้ทาํ การตรวจสอบและสัมภาษณ์
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายและพบว่า กําไรผันแปรของสิ นค้าเกรดพิเศษของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสู งกว่ากําไรผันแปรเฉลีย
ของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ประมาณ 620 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อเมตตริ กตัน ดังนัAนนอกจากการผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษจะ
ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ทีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดียงขึ
ิ A นและยัง
ก่อให้เกิดกําไรส่วนเพิมแก่บริ ษทั ฯ อีกด้วย
ทางบริ ษทั ฯ มีแผนงานทีจะสลับสายการผลิตสองสาย ซึ งมีกาํ ลังการผลิตรวมทัAงสิA น 80,000 เมตตริ กตันต่อปี มาทํา
การผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษขัAนสู งนีA โดยในการประมาณการส่ วนเพิมของธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้ประมาณว่าจะผลิตสิ นค้า
เกรดพิเศษขัAนสูงนีAเพียง 15,000 เมตตริ กตันต่อปี หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 19 ของกําลังการผลิตในสายการผลิตที
สามารถผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษได้ โดยประมาณกําไรส่วนเพิมขัAนตําที 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตตริ กตัน โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายรวมถึง ธุรกิจผลิตสี หมึก และพลาสติก เป็ นต้น

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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2.2.3 เพิม ประสิทธิภาพและลดต้ นทุนในการจัดหาวัตถุดบิ
จากการทีกลุ่มผูซ้ Aือกิจการเข้าซืAอกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายทําให้กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการมีโรงงานผลิตเพิมขึAนจาก 6 แห่ งเป็ น 17
แห่ ง โดยครอบคลุมประเทศต่างๆ ถึง 12 ประเทศทัวโลกทําให้มีกาํ ลังการผลิตเพิมขึAนจาก 942,000 ตันต่อปี เป็ น
2,019,000 ตันต่อปี ส่งผลให้กลุ่มผูซ้ Aือกิจการมีอาํ นาจต่อรองจากการซืAอวัตถุดิบมากขึAน
กลุ่ม Aditya Birla
ประเทศ
จํานวน
โรงงาน
ทวีปอเมริกา
N/A

กําลังการผลิต
(ตัน/ปี )

ทวีปยุโรป
N/A

ทวีปเอเชีย
India
China
Egypt
Thailand
รวม

6
3
1
1
1
6

942,000
346,000
36,000
285,000
275,000
942,000

กลุ่มบริษทั เป้าหมาย
ประเทศ
จํานวน
โรงงาน
5
USA
2
Canada
1
Brazil
2
4
Hungary
1
Italy
1
Spain
1
Germany
1
2
Korea
1
China
1

11

กําลังการผลิต
(ตัน/ปี )
579,000
212,000
102,000
265,000
303,000
108,000
80,000
60,000
55,000
195,000
125,000
70,000

1,077,000

รวม
จํานวนโรงงาน
5
2
1
2
4
1
1
1
1
8
3
3
1
1
17

กําลังการผลิต
(ตัน/ปี )
579,000
212,000
102,000
265,000
303,000
108,000
80,000
60,000
55,000
1,137,000
471,000
106,000
285,000
275,000
2,019,000

ที มา: ข้ อมูลบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทเป้ าหมาย

วัตถุดิบทีสําคัญในการผลิตผงคาร์บอนคือ นํAามันดิบทีมีส่วนผสมของคาร์บอนสูง (Carbon Black Feedstock Oil) ซึ ง
คิดเป็ นร้อยละ 95-98 ของต้นทุนวัตถุดิบ หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ 70-75 ของต้นทุนในการผลิตทัAงหมด แหล่งในการ
จัดซืA อวัตถุดิบได้แก่ โรงกลันนํAามัน (Refineries) และโรงผสม (Blenders) ซึ งซืA อนํAามันดิบจากโรงกลันมาผสมและ
ขายตามความต้องการของลูกค้า
ราคาของวัตถุดิบจะผันแปรขึAนลงตามราคานํAามันในตลาดโลกโดยมีส่วนลดหรื อส่ วนเพิมจากราคาที ประกาศไว้
ขึAนกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนัAนๆ ปริ มาณทีซืA อและเวลาในการจัดซืA อโดยหากจัดซืA อในช่วงเวลาที
ผูข้ ายต้องการขาย จะทําให้ซAือได้ในราคาทีถูกกว่า
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้นาํ เข้านํAามันดิบจากโรงผสม 2-3 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพือเป็ นการกระจายความเสี ยง
ในการจัดหาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม เนื องจากโรงงานของกลุ่มผูซ้ Aื อกิจการตัAงอยูไ่ กลจากแหล่งในการจัดซืA อวัตถุดิบ
ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการจัดซืAอในเวลาทีเหมาะสมได้ อย่างไรก็ดี ด้วยทีตัAงโรงงานของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายซึ งอยู่ใกล้กบั แหล่งในการจัดซืA อวัตถุดิบในประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Gulf Coast) บริ ษทั ฯ จะ
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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สามารถวางแผนการจัดซืAอเพือให้ได้มาซึ งวัตถุดิบในราคาทีถูกกว่าได้ อีกทัAงจากการเข้าซืA อกิจการ กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการ
จะมีกาํ ลังการผลิตเพิมขึAนเป็ นเท่าตัว ส่งผลให้ปริ มาณการซืAอวัตถุดิบของกลุ่มผูซ้ Aื อกิจการเพิมขึAนจากปั จจุบนั อย่างมี
นัยสําคัญ ซึงจะทําให้บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการต่อรองกับกิจการคู่คา้ สูงขึAนอีกด้วย
ราคาเฉลียในปั จจุบนั ของนํAามันดิบฯ อยูท่ ีประมาณ 75-80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถลด
ราคาวัต ถุ ดิ บ ลงได้ป ระมาณร้ อ ยละ 5-10 แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ด้ว ยการประมาณการตามหลัก ความระมัด ระวัง
(Conservative Approach) บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนลงได้แค่ร้อยละ 1 ของราคาวัตถุดิบหรื อ 0.75
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในการคํานวณส่วนเพิมของธุรกิจ
2.3 ผลกระทบต่ อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2.3.1 การเพิม ขึนj ของระดับหนีสj ินของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ จะใช้เงิ นกูใ้ นการซืA อกิ จการในครัAงนีA โดยจะใช้วงเงิ นสิ นเชื อระยะยาว 5 ปี จากกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ อัน
ได้แก่ HSBC, SCB, ANZ, BOA และ RBS จํานวน 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยใช้ทรัพย์สินทัAงหมดของบริ ษทั ฯ
เป็ นหลักประกัน ซึงหากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถชําระหนีAสินได้ตามกําหนดและไม่สามารถเจรจากับเจ้าหนีA ได้ อาจเป็ น
เหตุให้เจ้าหนีA ฟ้องร้องและยึดทรัพย์สินทัAงหมดของบริ ษทั ฯ โดยเงือนไขเรื องหลักประกันนีA มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
สัญญาเงินกูย้ มื ของ ACB
จากการทีบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูใ้ นการเข้าซืAอกิจการในครัAงนีA ทําให้อตั ราส่วนหนีAสินสุทธิต่อกําไรจากการดําเนิ นงานก่อน
หักดอกเบีAยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายประมาณการ (Net Debt/EBITDA) เพิมขึAน
เป็ นประมาณ 2.8 เท่าในปี 2554 ซึ งจะเป็ นข้อจํากัดในการดําเนิ นงาน การขยายงาน และการตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ทีปรึ กษาทางการเงินได้สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและพบว่าทางบริ ษทั ฯ ได้เพิมกําลัง
การผลิตอีก 65,000 เมตริ กตันในปี 2553 จึงไม่มีความจําเป็ นในการเพิมกําลังการผลิตในระยะเวลาอันใกล้ ทีปรึ กษา
ทางการเงินประเมินว่า Net Debt/EBITDA ของบริ ษทั ฯ ในอนาคตจะลดลงอย่างต่อเนื อง อันเป็ นผลจากการชําระ
เงินกูต้ ามกําหนดจากผลประกอบการและการเติบโตของบริ ษทั ฯ และยังสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขในการกูย้ ืมใน
การดํารงสัดส่วน Net Debt/EBITDA ของทางธนาคารพาณิ ชย์ได้อีกด้วย ดังปรากฏในแผนภาพเบืAองล่าง
เท่า
5.00
4.00

3.75
3.00

3.00
2.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.86
2.16

1.00

1.69

2554

2555
2556
Net Debt/EBITDA

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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2.3.2 ผลกระทบทางบัญชีต่อกําไรสุ ทธิจากการเข้ าซืjอของบริษัทฯ
จากการประเมินประมาณการของบริ ษทั ฯ พบว่าหากไม่มีการซืA อกิจการ ทางบริ ษทั ฯ ก็จะมีกาํ ไรต่อหุ ้นในระดับที
ค่อนข้างจะคงทีนับจากปี 2554 เพราะประมาณการผลิตจริ งและขายในปี 2554 เป็ นต้นไปจะอยูท่ ี ร้อยละ 98 ของ
กําลังการผลิตทัAงหมด แต่หากเข้าทําการซืA อกิ จการจะทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (EPS) มีแนวโน้มทีจะเพิมขึAนอย่าง
ต่อเนือง โดยประมาณการว่ากําไรสุทธิต่อหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะมีอตั ราเติบโตเฉลียสะสม (CAGR) เท่ากับร้อยละ 4.39
ในช่วงปี 2554-2559 ในกรณี ทีทางบริ ษทั ฯ สามารถสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิมได้ร้อยละ 100 ของทีประมาณไว้
และร้อยละ 3.6 ในช่วงปี ประมาณการในกรณี ทีทางบริ ษทั ฯ สร้างผลประโยชน์ส่วนเพิมได้ร้อยละ 50 ของที
ประมาณไว้
บาทต่อหุ น้

5.50

CAGR = 4.39%

5.00
4.54

4.50
4.00
3.50

4.62

3.96

4.09

4.16

4.70
4.24

4.33

3.73

3.00

4.91

4.79

4.45
CAGR = 3.60%
CAGR = -0.62%

3.41

3.39

3.37

3.35

2554

2555

2556

2557

กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (No Transaction)
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (100% Synergy)

3.33

3.31

2558

2559

กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (50% Synergy)

หมายเหตุ: ประมาณการกําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ ถูกจัดทําโดยใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนที 30 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

2.3.3 ผลกระทบต่ อความสามารถในการจ่ ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเฉลียของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2552 คิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 22
ของกําไรสุ ทธิ หรื อ 0.65 บาทต่อหุ ้นโดยเฉลีย เนื องจากบริ ษทั ฯ มีภาระหนีA สินจากเงิ นกูท้ ีใช้ในการเข้าซืA อกิ จการ
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย โดยประมาณการว่า บริ ษทั ฯ จะใช้เงิ นจากการดําเนิ นงานในการชําระเงิ นกูแ้ ละดอกเบีAยเป็ น
จํานวนประมาณ 30-45 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯต่อปี ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ฯ อีกทัAงบริ ษทั ฯ ยังต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขในการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิ ชย์ซึงห้ามมิให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั น
ผลเกินกว่า 4.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หากอัตราส่วน Net Debt/EBITDA สูงเกินกว่า 2.5 เท่า

2548

2549

2550

2551

2552

กําไรสุทธิตอ่ หุ ้น (บาท/หุ ้น)

2.96

3.11

4.32

1.50

3.62

อัตราการจ่ ายเงินปันผล

20%

23%

21%

30%

17%

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล (บาท/หุ ้น)

0.60

0.70

0.90

0.45

0.60

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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Net Debt/EBITDA (100% Synergy)

2554
2.86

2555
2.16

2556
1.69

2557
1.20

2558
0.70

2559
-

Net Debt/EBITDA (50% Synergy)

3.01

2.38

1.86

1.32

0.77

-

เงินปันผลจ่ าย (ล้านบาท)

134

-- ไม่มีขอ้ จํากัดเกียวกับเงินปันผล --

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล (บาท/หุ ้น)

0.45

หากชําระหนีA ได้ตามกําหนด

หมายเหตุ: ประมาณการเงินปั นผลจ่ายจัดทําโดยใช้สกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ และแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนที 30 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ

จากตารางข้างต้น ในช่วงปี 2554 เป็ นการประมาณเงิ นปั นผลสู งสุ ดตามเงื อนไขการจ่ายเงินปั นผลตามสัญญากูย้ ืม
เนืองจากบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วน Net Debt/EBITDA สูงเกินกว่า 2.5 เท่า โดยจ่ายทีไม่เกินกว่า 0.45 บาทต่อหุ ้น อย่างไร
ก็ตาม นับแต่ปี 2555 เป็ นต้นไป หากบริ ษทั ฯ สามารถชําระหนีA ได้ตามกําหนดจะไม่มีขอ้ จํากัดทีเกียวกับเงินปั นผล
จึงถือได้วา่ ภาระหนีAสินทีเพิมขึAนจากการเข้าซืAอกิจการจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ในระยะสัAน
เท่านัAน
2.3.4 ความเสียงของอัตราแลกเปลีย น
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การกูเ้ งินจากธนาคารพาณิ ชย์เป็ นดอลลาร์ สหรัฐฯ ในการเข้าซืA อกิจการครัAงนีA เป็ นจํานวน 175 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้ทางบริ ษทั มีความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเพิมขึAนกว่าในปั จจุบนั นีAทีบริ ษทั
มีการส่งออกประมาณร้อยละ 40 - 45 ของยอดขายทัAงหมด และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ได้นาํ เข้าวัตถุดิบ ร้อยละ100
ซึ งทัAงการส่ งออกและนําเข้าใช้เงิ นสกุลดอลลาร์ สหรั ฐฯ เป็ นหลัก ถึ งแม้ว่าในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจับคู่
ค่าใช้จ่ายในการนําเข้าวัตถุดิบกับรายได้ทีได้จากการส่ งออกตามนโยบาย Natural Hedge และได้ดาํ เนิ นงานตาม
นโยบายป้ องกันความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนในระยะสัAน แต่บริ ษทั ฯ ยังคงขาดเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ (Deficit of US dollar)
เนื องจากทางบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การบริ หารป้ องกันความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนจากธุรกรรมการค้า
ปกติ ดังนัAนทางบริ ษทั ฯ จึงไม่มีนโยบายทีจะทําสัญญาป้ องกันความเสี ยงของค่าเงินในระยะยาว (Hedging) เพือเป็ น
การลดความเสี ยงจากการผันผวนของค่าเงิน อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ จะทําสัญญาป้ องกันความเสี ยงของค่าเงิน โดยจะทํา
การซืAอสัญญาซืAอขายล่วงหน้า (Forward Contract) ในช่วงทีจะมีจ่ายคืนเงินกูเ้ ท่านัAน
2.3.5 ความเสียงในเรืองความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนืองจากการทํารายการได้มาซึงสิ นทรัพย์เป็ นการซืAอกิจการร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อของผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ในอัตราส่ วนร้อยละ 20.59 และร้อยละ 79.41 ตามลําดับ ซึ งหนึ งในบริ ษทั ในเครื อทีเข้าซืA อกิจการร่ วมกัน
นัAนประกอบธุ รกิ จเช่นเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย จึ งอาจมีความเสี ยงในเรื องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จากการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันระหว่างบริ ษทั ในเครื อกับกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูซ้ Aื อกิจการ มีนโยบายทีจะใช้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) ใน
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายให้เหมือนบริ ษทั จดทะเบียนต่างๆ ทีกลุ่มบริ ษทั มีอยูใ่ นประเทศไทย ออสเตรเลีย อินเดีย ในการ
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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ทํารายการกับบริ ษทั ทีเกียวข้อง โดยปฏิบตั ิเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (Arms' length basis) และ
ควบคุมดูแลโดยกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะกําหนดหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดีไว้ใน
หนังสื อสัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ในเครื อของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าซืAอกิจการในครัAงนีA
2.3.6 ความเสียงจากเงินให้ ก้ ูยมื แก่ บริษัทเฉพาะกิจและเงินกู้ยมื ในบริษัทเฉพาะกิจ
ทางบริ ษทั ฯ และ ACB จะทําการซืAอกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายผ่านบริ ษทั เฉพาะกิจโดยจะลงทุนเท่าๆกันในหุน้
ทุนจํานวน 2.06 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั เฉพาะกิจจํานวน 172.94 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และ SKI ก็จะทําการซืA อกิจการเป้ าหมายผ่านบริ ษทั เฉพาะกิจเช่นกัน โดยจะลงทุนในหุ ้นทุนจํานวน 5.88
ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯและเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั เฉพาะกิจจํานวน 44.12 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ รวมเป็ น
เงินกูย้ มื ทัAงหมด 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินกูย้ มื จากทัAง 3 บริ ษทั นีAมีเงือนไขทีเหมือนกัน กล่าวคือมีระยะเวลา
คืนเงินต้นและดอกเบีAยเป็ นเวลา 5 ปี และมีอตั ราดอกเบีAยสู งกว่าต้นทุนของเงินกูย้ ืมแต่ละบริ ษทั ทีร้อยละ 0.5 ยกเว้น
SKI ทีมีแหล่งเงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ นัAน ทาง SKI ก็คิดอัตราดอกเบีAยทีไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีAยของบริ ษทั ฯ นอกจากนีA
บริ ษทั เฉพาะกิ จหรื อกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจะร่ วมกันทําการกูเ้ งินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน 450 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทัAงนีA หนีAระยะยาวนีAจะเป็ นหนีAไม่ดอ้ ยสิ ทธิโดยมีสินทรัพย์ทA งั หมดของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายและหุ ้น
ทัAงหมดของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นหลักทรัพย์คA าํ ประกัน
ทางบริ ษทั เฉพาะกิ จจะทยอยชําระคืนเงินต้นและดอกเบีAยจากกระแสเงิ นสดอิสระของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยจะ
ชําระคืนเงินต้นหมดเป็ นเวลา 7 ปี หรื อในปี 2560 ส่ วนเงินกูจ้ ากบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั เฉพาะกิจจะชําระคืนทัAงเงินต้น
และดอกเบีA ยค้างชําระตลอดอายุของเงิ นกู้ยืมในครัAงเดี ยวในปี 2559 โดยบริ ษทั เฉพาะกิ จจะทําการไถ่ถอนเงิ นกู้
(Refinance) โดยจะกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ทางบริ ษทั ฯ มีความเสี ยงทีจะไม่ได้รับคืนเงินให้กยู้ มื ทัAงหมดในครัAงเดียว
ได้ตามกําหนดในปี 2559 ถ้าหากบริ ษทั เฉพาะกิจไม่สามารถจัดหาเงินกูใ้ หม่ได้ในปี 2559
จากประมาณการกระแสเงินสดพบว่าบริ ษทั เฉพาะกิจทยอยจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีAยให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ได้ตาม
กําหนดและพบว่าในปี 2559 บริ ษทั เฉพาะกิจได้จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์เป็ นจํานวนมากแล้ว
และถ้าหากบริ ษทั เฉพาะกิจไม่สามารถทําการไถ่ถอนเงินกูไ้ ด้ ทางบริ ษทั เฉพาะกิจก็มีกระแสเงินสดอิสระของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายมาทยอยชําระให้กบั ทัAง 3 บริ ษทั โดยที ผลตอบแทนของเงิ นให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั เฉพาะกิ จนัAนจะถูก
กําหนดคงที ในรู ปแบบของอัตราดอกเบีA ย โดยที ผลตอบแทนนีA อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าเงิ นปั นผลถ้าหากว่า
บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั เฉพาะกิจในรู ปแบบของหุน้ ทุน
ถ้าบริ ษทั เฉพาะกิจผิดนัดชําระเงินกูร้ ะยะยาวกับทางธนาคารพาณิ ชย์จะทําให้เงินลงทุนของทางบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที
ร่ วมลงทุนเกิ ดความเสี ยหายเพราะเงิ นกู้ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ซึงจะเป็ นหนีA ไม่ด้อยสิ ทธิ โดยมีสินทรัพย์
ทัAงหมดของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายและหุน้ ทัAงหมดของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเป็ นหลักทรัพย์คA าํ ประกัน
2.3.7 ข้ อจํากัดเรืองเงินปันผลจากบริษัทเฉพาะกิจ
จากการทีบริ ษทั เฉพาะกิ จได้ทาํ การกูย้ ืมเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีระยะเวลาในการชําระเงินกูเ้ ป็ น
เวลา 7 ปี หรื อถึงปี 2560 โดยที บริ ษทั เฉพาะกิ จจะใช้กระแสเงิ นสดอิสระที ได้จากการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมายมาชําระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีAยนัAน ทางธนาคารพาณิ ชย์จึงได้จาํ กัดไม่ให้บริ ษทั เฉพาะกิจทําการจ่ายเงินปั นผล
มาให้ทีบริ ษทั กลุ่มผูซ้ Aือกิจการจนกว่าจะชําระคืนเงินกูท้ A งั หมด
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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3

ความเหมาะสมของราคา

ตามหนังสื อสัญญาซืAอขายหุน้ วันที 28 มกราคม 2554 ในการเข้าซืAอกิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายนัAน ราคาซืAอจะใช้
ราคาตามมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ทัAงหมดของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเท่ากับ 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ทัAงนีA การจัดทําความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินตัAงอยูบ่ นหลักการและสมมติฐาน ดังต่อไปนีA
1. ข้อมูลและเอกสารทัAงหมดที ที ปรึ กษาทางการเงิ นได้รับจากบริ ษทั ฯ และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ มีความครบถ้วนถูกต้องและเชือถือได้
2. ประมาณการทางการเงิ น จัด ทํา ขึA น บนสมมติ ฐ านทางการค้า และทางการเงิ น ที จัด ทํา โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท
เป้ าหมายและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีซืAอกิจการเห็นสมควรและเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสม ที
ปรึ กษาทางการเงินได้สอบทานและปรับสมมติฐานต่างๆ ตามแนวทางการปฏิบตั ิงานและทีมาของข้อมูล
ในการจัดทําความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน ทัAงนีAผลประกอบการจริ งในอนาคตอาจจะแตกต่างไปจาก
ประมาณการทางการเงิ นเนื องจากเหตุการณ์ ทีเกิ ดขึA นจริ งอาจไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานต่างๆ ที ใช้ใ น
ประมาณการนีA
3. ไม่มีเหตุการณ์อืนใด เช่น ด้านเศรษฐกิ จ การเมือง หรื อกฎหมาย ทีอาจส่ งผลกระทบในเชิงลบ (Material
Adverse Effect) ต่อกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายอย่างมีนยั สําคัญ
4. ไม่มีความเสี ยงอืนๆ ทีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรื อมีผลกระทบทําให้ราคาเข้าซืAอกิจการของกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมายเพิมมากขึAน
3.1 วิธีการทีพ จิ ารณา
ในการประเมินความเหมาะสมของราคาซืA อกิจการทัAงหมดของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายนัAน ทีปรึ กษาทางการเงินได้ทาํ
การประเมิ นราคายุติธรรมของมูลค่ากิ จการจากประมาณการที ได้รับจากกลุ่มบริ ษ ัทเป้ าหมายด้วยวิธีการต่างๆ
ดังต่อไปนีA
1) วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
2) วิธีเปรี ยบเทียบกับกลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) โดยใช้อตั ราส่วนมูลค่า
ตลาดต่อกําไรก่อนหักดอกเบีAย ภาษี ค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (MVIC to EBITDA หรื อ EBITDA
Multiple)
3) วิธีเปรี ยบเทียบราคาซืAอขายบริ ษทั กับรายการซืAอขายอืน (Precedent Transaction Comparable)
3.1.1 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดเป็ นการคํานวณหามูลค่าของกิจการโดยนําประมาณการกระแสเงิน
สดอิสระ (Free Cash Flow) ในอนาคตของกิจการมาคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ด้วยอัตราส่ วนลดทีเหมาะสม โดยทีที
ปรึ กษาทางการเงิ นพิจารณาว่าวิธีส่วนลดกระแสเงิ นสดนัAนเป็ นวิธีหลักที เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายเนืองจากได้ประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยตรง โดยการประมาณกระแสเงินสด
สามารถทําให้เกิดความเชื อมันในระดับหนึ งในการสะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิ จของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายและยัง
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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สามารถทีจะทําการเปลียนแปลงสมมติฐานให้สะท้อนลักษณะการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย โดยการ
ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดนัAนจําเป็ นต้องใช้อตั ราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนํAาหนักของ
บริ ษทั ในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย (Weighted Average Cost of Capital หรื อ “WACC”) เป็ นอัตราคิด
ลดในการคํานวณหามูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดย WACC ทีใช้มีสูตรดังต่อไปนีA
WACC

=

(We) Ke + (Wd) Kd (1-t)

ทัAงนีA ทีปรึ กษาทางการเงินเห็ นสมควรว่า จากการทีกิจการทีบริ ษทั ฯ จะเข้าซืA อนัAนเป็ นบริ ษทั จัดตัAงขึAนในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและได้ดาํ เนินกิจการในหลายประเทศโดยมีตลาดหลักอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดา อีกทัAง
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ในเรื องการเข้าถึงของข้อมูล
ต่างๆ (Homogeneous Market) ของนักลงทุน ดังนัAนที ปรึ กษาทางการเงิ นจึ งเห็ นควรให้ใช้ขอ้ มูลของตลาดใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเพือนํามาคํานวณหา WACC ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย เนื องจากเป็ นตลาดหลักและเป็ นตลาด
กลางของประเทศทัวโลกอีกด้วย
โดยที:
Ke

=

อัต ราผลตอบแทนผูถ้ ื อ หุ ้น ที คํา นวณได้โ ดยวิธี Capital Asset
Pricing Model (CAPM) ตามคําอธิบายด้านล่าง

Kd

=

ประมาณการอัตราดอกเบีAยเงินกูย้ มื ซึงคํานวณมาจากอัตราดอกเบีAย
เงินกูย้ มื ในสหรัฐอเมริ กา (U.S. Prime Rate) เฉลีย 2 ปี ย้อนหลัง (ปี
2552 ถึง ปี 2553) มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.25 ต่อปี

t

=

ภาษีเงินได้นิติบุคคลประเทศสหรัฐอเมริ กากําหนดให้เท่ากับร้อย
ละ 35

We

=

สัด ส่ ว นเป้ าหมายของส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ งคํา นวณจากสัด ส่ ว น
มูลค่าตลาดของผูถ้ ือหุ ้น (Market Capitalization) ต่อมูลค่าตลาด
ของกิจการ (Market Value of Invested Capital หรื อ MVIC) ของ
กลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึงมีค่าเฉลีย (Average) เท่ากับ
ร้อยละ 73

Wd

=

สัด ส่ ว นเป้ าหมายของหนีA สิ น ที มี ภ าระดอกเบีA ยซึ งคํา นวณจาก
สัดส่วนหนีAสินทีมีภาระดอกเบีAยสุทธิของกิจการของกลุ่มบริ ษทั ใน
อุตสาหกรรมเดี ยวกันที นํามาเปรี ยบเที ยบซึ งมีค่าเฉลีย (Average)
เท่ากับร้อยละ 27

สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) มีสูตรการคํานวณโดยใช้วธิ ี CAPM ดังนีA:
Ke

=

Rf + ß * (Rm - Rf)

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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โดยที:
• อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นที ไม่มีความเสี ยง (Rf) อ้างอิ งจากรายงานวิเคราะห์ ยอ้ นหลังของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาตัAงแต่ปี 2469 – 2552 โดยอัตราดอกเบีAยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 4.6 ต่อปี (ข้อมูลจาก Morningstar, Inc)
•

Market Risk Premium หรื อ (Rm – Rf) โดยคํานวณจากส่ วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทัAงนีA ทีปรึ กษาทางการเงินได้อา้ งอิงจากรายงานวิเคราะห์ยอ้ นหลังของอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาตัAงแต่ปี 2469 – 2552 ซึ งมี สมมุติฐานว่าช่ วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะสามารถสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดย Market Risk Premium อยูใ่ นช่วงระหว่างร้อยละ 6.7 ถึง 7.2 ต่อปี

•

Beta (ß) คํานวณจากค่าเฉลียย้อนหลังของ Unlevered Beta ของกลุ่มบริ ษทั ในธุรกิจคาร์ บอนแบล็คในหลาย
ประเทศทัวโลกซึงมีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ประกอบด้วยบริ ษทั ดังต่อไปนีA
ข้อมูล Levered Beta ของกลุ่มบริ ษทั ในธุรกิจคาร์บอนแบล็ค
บริษัท

Levered Beta

บริ ษทั คาบอท คอร์ปอเรชัน

1.46

บริ ษทั โทไก คาร์บอน จํากัด

1.34

บริ ษทั ฮูเบ่ ชวงฮวน ไซแอ้น

1.15

บริ ษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)

0.81

บริ ษทั ฟิ ลิปส์ คาร์บอน แบล็ค จํากัด

1.07

ที มา: Bloomberg (ณ วันที 11 มกราคม 2554)

Unlevered Beta ถูกคํานวณโดยใช้สูตรดังนีA
Unlevered Beta =

Levered Beta / {1 + ((1 – t) * D/E)}

อัตราภาษี อัตราหนีAสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ Levered Beta และ Unlevered Beta ของกลุ่มบริ ษทั ในธุรกิจคาร์บอนแบล็ค
บริษัท

D/E

Levered Beta

Unlevered Beta

บริ ษทั คาบอท คอร์ปอเรชัน

0.30

1.46

1.18

บริ ษทั โทไก คาร์บอน จํากัด

0.21

1.34

1.21

บริ ษทั ฮูเบ่ ชวงฮวน ไซแอ้น

0.64

1.15

0.77

บริ ษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)

0.04

0.81

0.78

บริ ษทั ฟิ ลิปส์ คาร์บอน แบล็ค จํากัด

1.08

1.07

0.53

ค่ าเฉลีย (Mean)

0.89

ที มา: Bloomberg (ณ วันที 11 มกราคม 2554)

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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•

ทัAงนีA ค่าเฉลียของ Unlevered Beta ในของกลุ่มบริ ษทั ในธุรกิ จคาร์ บอนแบล็คมีค่าเท่ากับ 0.89 จากผลลัพธ์
ค่าเฉลีย Unlevered Beta ทีปรึ กษาทางการเงินได้นาํ ตัวเลขดังกล่าวมาคํานวณ Relevered Beta ของกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมาย โดยใช้สูตรในการคํานวณดังนีA
Relevered Beta =

Unlevered Beta * {1 + ((1 – t) * D/E)}

Relevered Beta ถูกคํานวณจาก ภาษีเงินได้นิติบุคคลประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ งกําหนดให้เท่ากับร้อยละ 35 และ
ค่าเฉลียของสัดส่วนหนีAสินต่อทุนของกลุ่มบริ ษทั ในธุรกิจคาร์ บอนแบล็คทีนํามาเปรี ยบเทียบ (27:73) ทําให้ได้
Relevered Beta เท่ากับ 1.11
•

ดังนัAน อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (Ke) ทีใช้นาํ มาคํานวณมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเท่ากับร้อย
ละ 12.0 ถึง 12.6

•

ค่า WACC ซึงนํามาคํานวณมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายเท่ากับร้อยละ 9.0 ถึง 10.0

3.1.1.1

สมมติฐานหลักทีก ลุ่มบริษัทเป้ าหมายใช้ ในการจัดทําประมาณการ

จากประมาณการทีกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จดั ทําให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ งเป็ นประมาณการทีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีเข้าซืA อ
กิจการรวมถึงบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ประกอบด้วยสมมติฐานดังต่อไปนีA
รายได้
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายคาดว่าปริ มาณการผลิตในปี 2554 จะขยายตัวอีกประมาณร้อยละ 6 ต่อปี จากปี 2553 ภายหลังที
ปริ มาณการผลิตลดลงอย่างมากจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2552 จากนัAนจะขยายตัวต่อเนื องอีกประมาณร้อยละ 3 ต่อปี
ในช่วงปี 2555 ถึง 2557 และลดลงเหลือร้อยละ 2 ต่อปี ในปี 2558
จากการสอบทานประมาณการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายกับรายงานวิเคราะห์ธุรกิจคาร์ บอนแบล็คพบว่าอัตราเติบโต
ของปริ มาณการผลิตเป็ นไปตามหลักการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Approach) เนืองจาก
ตามรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมคาดว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์คาร์ บอนแบล็คในช่วงปี 2553 ถึง 2558 จะสู ง
กว่าในอดีตทีผ่านมา (2545-2552) หรื อเท่ากับร้อยละ 5.3 ต่อปี โดยทีอัตราการเติบโตของอุปสงค์คาร์ บอนแบล็ค
ในช่วงปี 2545 ถึง 2552 เท่ากับร้อยละ 2.3 ต่อปี
ทัAงนีA จากประมาณการทีได้รับจากกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายพบว่าในแต่ละปี ปริ มาณการขายอาจสู งหรื อตํากว่าปริ มาณ
การผลิตเล็กน้อยเนืองจากในบางกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจําเป็ นต้องหยุดดําเนิ นการผลิตเพือซ่อมแซมเครื องจักร
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจําเป็ นต้องสังซืAอคาร์บอนแบล็คจากผูผ้ ลิตรายอืนเพือจําหน่ายให้แก่ลูกค้าประจํา
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายคาดว่าราคาขายคาร์บอนแบล็คต่อกิโลกรัมในช่วงปี ประมาณการจะค่อยๆ ปรับสูงขึAนอย่าง
ต่อเนืองจากราคาทีขายได้ในปี 2553 โดยมีอตั ราการเพิมของราคาในช่วงประมาณการเท่ากับร้อยละ 1.2 ต่อปี ทัAงนีAที
ปรึ กษาทางการเงินได้สอบทานประมาณการราคาคาร์บอนแบล็คต่อกิโลกรัมกับรายงานวิเคราะห์ตลาดคาร์บอนแบล็
คพบว่าอัตราเฉลียการเพิมของราคาในช่วงปี 2543 – 2552 เท่ากับร้อยละ 5.03 ต่อปี
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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ต้ นทุนการผลิต
จากประมาณการทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จาํ แนกต้นทุนการผลิตออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผัน
แปรและต้นทุนคงที โดยต้นทุนผันแปรประกอบด้วยค่าวัตถุดิบและค่าขนส่ งสิ นค้า โดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้
ประมาณการต้นทุนผันแปรไว้ทีร้อยละ 71 ของรายได้ ทัAงนีA จากการที ทีปรึ กษาทางการเงินได้สอบทานโดยอ้างอิง
จากผลประกอบการในอดีตตัAงแต่ปี 2550 จนถึงปี 2553 ทีได้รับจากกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายพบว่าสัดส่วนต้นทุนผันแปร
ต่อรายได้ทีได้ประมาณการไว้นA นั สู งกว่าสัดส่ วนต้นทุนผันแปรต่อรายได้ในอดีตจึงพิจารณาได้วา่ เป็ นการประมาณ
การตามหลักความระมัดระวัง
ต้นทุนคงทีประกอบด้วย ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื อมราคาเครื องจักร ค่าบํารุ งรักษาเครื องจักร และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายคาดว่าในช่วงปี ประมาณการตัAงแต่ปี 2554 ถึง 2558 อัตราเติบโต
ของค่าแรงจะเท่ากับร้อยละ 0.6 ต่อปี ค่าสาธารณูปโภคเท่ากับร้อยละ 0.5 ต่อปี ค่าบํารุ งรักษาเครื องจักรเท่ากับร้อยละ
0.4 ต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในต้นทุนการผลิตจะเท่ากับร้อยละ 0.2 ต่อปี
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จาํ แนกค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานเป็ น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่า
วิจยั และพัฒนา โดยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าวิจยั และพัฒนาคิดเป็ นสัดส่ วนของรายได้เท่ากับประมาณร้อยละ 1
และ 0.5 ต่อปี ตามลําดับ ในขณะทีคาดว่าค่าใช้จ่ายในการบริ หารจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ทัAงนีAในช่วงเวลา
ประมาณการ สัดส่ ว นของค่ า ใช้จ่ ายในการดํา เนิ นงานต่ อ รายได้ร วมจะลดลงเนื องจากการประหยัดต่ อ ขนาด
(Economies of Scale) ทีได้จากปริ มาณการผลิตทีเพิมขึAน
ค่ าใช้ จ่ายเงินลงทุนในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จาํ แนกนโยบายค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในอนาคตเป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนีA:
1. เงินลงทุนเพือบํารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance Capital Expenditure) เป็ นเงินลงทุนเพือปรับเปลียนและ
บํารุ งรักษากระบวนการผลิตในปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีเงินลงทุนเพือบํารุ งรักษาทรัพย์สินใน
ระหว่างปี 2551 ถึง 2553 ประมาณปี ละ 12 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทัAงนีA จากการที กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้
ลงทุนเพิมเติมเพือขยายกําลังการผลิตตัAงแต่ในปี 2551 และคาดว่าจะไม่มีการลงทุนเพือขยายกําลังการผลิต
เพิมเติ มในช่ วงปี ประมาณการ ดังนัAนกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจึ งมี สมมติ ฐานว่าเงิ นลงทุ นเพือบํารุ งรั กษา
ทรัพย์สินในปี 2554 ถึง 2558 จะเพิมขึAนเป็ นปี ละ 14 – 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
2. เงินลงทุนเพือลดต้นทุนการผลิต (Cost Saving Capital Expenditure) เป็ นเงิ นลงทุนในเครื องจักรและ
อุ ป กรณ์ เ พื อปรั บ เปลี ยนกระบวนการผลิ ต ให้ต ้น ทุ น การผลิ ต ในปั จ จุ บัน ลดลง เช่ น การปรั บ เปลี ยน
เทคโนโลยีเพือลดอัตราการใช้วตั ถุดิบ โดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายคาดว่าจะมีเงินลงทุนเพือลดต้นทุนการผลิต
ในปี 2554 ถึง 2558 ประมาณปี ละ 9 – 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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3. เงิ นลงทุ นเพือความปลอดภัยทางด้านสุ ขภาพและสิ งแวดล้อม (Environment Health Safety Capital
Expenditure) เป็ นเงิ นลงทุ นในกระบวนการผลิ ตและอุปกรณ์ ต่างๆ เพือให้กิจการดําเนิ นงานภายใต้
มาตรฐานสิ งแวดล้อมทีรัฐบาลในแต่ละประเทศกําหนดขึAน เช่น การลดมลพิษทางอากาศ เสี ยง และการ
บําบัดของเสี ย โดยที กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายคาดว่าจะมีเงิ นลงทุนเพือความปลอดภัยทางด้านสุ ขภาพและ
สิ งแวดล้อมในปี 2554 ถึง 2558 ประมาณ 1.5 – 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
เงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายมีสมมติฐานเกียวกับอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนและหนีAสินหมุนเวียนดังนีA
• ระยะเวลาเก็บหนีAจากลูกหนีAการค้า เฉลียประมาณ 70 วัน
•

สิ นค้าคงเหลือและวัสดุ

เฉลียประมาณ 40 – 46 วัน

•

เจ้าหนีAการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เฉลียประมาณ 55 – 57 วัน

สมมติฐานอืน ๆ
นอกเหนือไปจากสมมติฐานทีได้กล่าวมา สมมติฐานอืนๆ ในแบบจําลองทางการเงินทีกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้จดั ทํา
มีดงั ต่อไปนีA
• อัตราภาษีนิติบุคคลในอัตราส่วนร้อยละ 35 – 39 ตามประมาณการของผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
•

การตัด ค่ า เสื อมราคาของค่ า ใช้จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ในอนาคตได้ใ ช้ก ารตัด ค่ า เสื อมราคาแบบเส้น ตรงเป็ น
ระยะเวลา 20 ปี

•

ประมาณการไม่รวม Extraordinary Expenses และ Extraordinary Incomes

•

ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง 2558)

อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการ (Continuing Value Growth Rate)
จากประมาณการทีได้รับจากกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ทีปรึ กษาทางการเงินได้คาํ นวณมูลค่าหลังระยะเวลาประมาณการ
โดยใช้ Continuing Value เพือหามูลค่ากิจการหลังการประมาณการโดยใช้สูตรในการคํานวณดังนีA
มูลค่ าหลังระยะเวลาประมาณการ2558 =

FCF to Firm2558 * (1 + g) / (WACC – g)

โดยที:
FCF to Firm2558

=

กระแสเงินสดคงเหลือสําหรับกิ จการคือ กําไรจากการดําเนิ นงาน
หักภาษี บวกด้วยค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และหักด้วยการ
เปลี ยนแปลงในเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและค่ า ใช้จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ใน
อนาคต

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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g

=

อัตราการเติ บโตคงที ในระยะยาว (Stable Growth Rate) โดย
ตัAงสมมติฐานทีอัตราส่ วนร้อยละ 2 ต่อปี โดยทีปรึ กษาทางการเงิน
ได้อา้ งอิงจากรายงานวิเคราะห์อุปสงค์ยอ้ นหลังของตลาดคาร์ บอน
แบล็คในช่วงปี 2545 ถึง 2552 พบว่ามีอตั ราเติบโตคิดเป็ นร้อยละ
2.3 ต่อปี

สรุปประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเป้ าหมาย
หน่ วย: พันดอลลาร์ สหรัฐฯ
2554F
2555F
2556F
2557F
2558F
รายได้ จากการขาย
1,122,109 1,174,703 1,225,038 1,260,951 1,299,883
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบียj และภาษี
98,376 108,084 120,776 124,275 126,829
หัก: ภาษีเงินได้

(38,263)

(38,778)

(43,817)

(44,030)

(45,324)

กําไรก่ อนดอกเบียj จ่ าย EBIT(1 - Tax)

60,113

69,305

76,958

80,245

81,505

ค่าเสื อมราคา
หัก: การเปลียนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน
หัก: ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน (CAPEX)

50,707

52,403

54,415

56,268

57,750

(7,209)

3,123

(5,373)

(2,649)

(5,514)

(34,611)

(36,448)

(42,019)

(37,673)

(29,236)

69,001

88,384

83,981

96,191

104,505

กระแสเงินสดอิสระ

จากกระแสเงินสดอิสระในระหว่างปี 2554 ถึง 2558 สามารถนํามาคํานวณมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ดัง
แสดงในตาราง
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ตํา
สู ง
อัตราส่วนลด (WACC)
อัตราการขยายตัว (Terminal Growth)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปั จจุบนั ของ Terminal Value

10%
2%
346
868

9%
2%
354
1,033

มูลค่ าปัจจุบันของกิจการ

1,213

1,387

จากตารางข้างต้นพบว่ามูลค่ากิจการตามประมาณการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยวิธีส่วนลดกระแสเงิ นสดจะอยู่
ระหว่าง 1,213 – 1,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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ทัAงนีA ที ปรึ กษาทางการเงิ นได้สอบทานมูลค่ากิ จการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจากประมาณการที ได้รับกับผลการ
ดําเนินงานในอดีตและแผนธุรกิจ โดยทีปรึ กษาทางการเงินได้ทดลองปรับสมมติฐานหลักบางประการเพือให้เป็ นไป
ตามหลักการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง อันได้แก่
1. ต้นทุนคงที จากเดิ มที กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายคาดว่าอัตราเติบโตของค่าแรงจะเท่ากับร้อยละ 0.6 ต่อปี ค่า
สาธารณูปโภคและค่าบํารุ งรักษาเครื องจักรจะมีอตั ราเติบโตเท่ากับร้อยละ 0.5 ต่อปี และร้อยละ 0.4 ต่อปี
ตามลําดับ โดยกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้คาดว่าค่าใช้จ่ายอืนๆ ในต้นทุนการผลิตจะมีอตั ราเติบโตเพียงร้อย
ละ 0.2 ต่อปี นัAน ทัAงนีA ทีปรึ กษาทางการเงิ นจึ งพิจารณาทดลองปรั บสมมติฐานเกี ยวกับอัตราเติบโตของ
ค่าแรงให้สูงขึAนเป็ นร้อยละ 3 ต่อปี ค่าบํารุ งรักษาเครื องจักรเป็ นร้อยละ 0.5 ต่อปี และคาดว่าค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในต้นทุนการผลิตจะเติบโตสูงขึAนคิดเป็ นร้อยละ 0.5 – 1 ต่อปี
2. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนและหนีA สินหมุนเวียน โดยที ปรึ กษาทางการเงินได้สอบทาน
ประมาณการทีได้รับจากกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายกับข้อมูลในอดีต ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) และ
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร พบว่ากลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้ปรับเปลียนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพือให้มีระดับสิ นค้า
คงเหลือและวัสดุ เจ้าหนีAการค้าและค่าใช้จ่ายลดลง โดยคาดว่าอัตราการหมุนเวียนดังกล่าวจะเปลียนแปลง
ไปจากเดิม ดังนีA
สิ นค้าคงเหลือและวัสดุ

เฉลียจากเดิมประมาณ 40 – 46 วัน เป็ น 45 วัน

เจ้าหนีAการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เฉลียจากเดิมประมาณ 55 – 57 วัน เป็ น 45 วัน

ดังนัAน จากการที ทีปรึ กษาทางการเงิ นได้ปรับสมมติฐานดังที ได้กล่าวข้างต้น ประมาณการกระแสเงิ นสดของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายสรุ ปได้ดงั นีA
สรุปประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเป้ าหมาย (หลังปรับสมมติฐาน)
หน่ วย: พันดอลลาร์ สหรัฐฯ
2554F
2555F
2556F
2557F
2558F
รายได้ จากการขาย
1,122,109 1,174,703 1,225,038 1,260,951 1,299,883
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบียj และภาษี
91,625
94,165 106,671 108,815 112,898
หัก: ภาษีเงินได้

(35,637)

(33,784)

(38,700)

(38,553)

(40,345)

กําไรก่ อนดอกเบียj จ่ าย EBIT(1 - Tax)

55,988

60,380

67,971

70,262

72,552

ค่าเสื อมราคา
หัก: การเปลียนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน
หัก: ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน (CAPEX)

50,704

52,527

54,628

56,511

57,973

(10,220)

(10,087)

(9,653)

(6,887)

(7,466)

(34,611)

(36,448)

(42,019)

(37,673)

(29,236)

61,861

66,372

70,926

82,213

93,823

กระแสเงินสดอิสระ

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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จากกระแสเงินสดอิสระ(หลังปรับสมมติฐาน) ในระหว่างปี 2554 ถึง 2558 สามารถนํามาคํานวณมูลค่ากิจการของ
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ดังแสดงในตาราง
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ตํา
สู ง
อัตราส่วนลด (WACC)
อัตราการขยายตัว (Terminal Growth)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปั จจุบนั ของ Terminal Value

10%
2%
292
779

9%
2%
299
928

มูลค่ าปัจจุบันของกิจการ

1,071

1,227

จากตารางข้างต้นพบว่ามูลค่ากิจการตามประมาณการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดภายหลัง
ทีทีปรึ กษาทางการเงิ นได้ปรับสมมติฐานเกียวกับต้นทุนคงทีและอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
หนีA สินหมุนเวียน ซึ งเป็ นประมาณการทีพิจารณาว่าเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักการประมาณการตามหลักความ
ระมัดระวังจะอยูร่ ะหว่าง 1,071 – 1,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
3.1.1.2

การวิเคราะห์ ความไวของสมมติฐานทีส ําคัญ (Sensitivity Analysis)

เนื องจากผลการประเมิ นมูลค่ากิ จการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายนัAนขึAนอยู่กับสมมติ ฐานที สําคัญหลายประการ ที
ปรึ กษาทางการเงิ นจึ งได้จัดเตรี ยมการวิเคราะห์ ความไว (Sensitivity Analysis) เพื อแสดงถึ งผลกระทบของ
สมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย โดยได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายภายหลังทีทีปรึ กษาทางการเงินได้ทดลองปรับสมมติฐานหลักแล้ว
ทัAงนีAทีปรึ กษาทางการเงินได้วเิ คราะห์ความไวของมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนีA
กรณี ที 1 ปรับสมมติฐานเกียวกับอัตราเติบโตของค่าแรงให้สูงขึAนจากร้อยละ 3 ต่อปี ตัAงแต่ในปี 2553 เป็ น
ร้อยละ 5 ต่อปี
กรณี ที 2 ปรั บสมมติ ฐานเกี ยวกับต้นทุ นผันแปรซึ งประกอบด้วยค่าวัตถุดิบและค่าขนส่ งสิ นค้า โดยที
ปรึ กษาทางการเงิ นได้ปรับเพิมประมาณการต้นทุนผันแปรจากเดิ มร้อยละ 71 ของรายได้ เป็ น
ร้อยละ 72 ของรายได้
กรณี ที 3 ปรับลดอัตราการขยายตัวของกระแสเงิ นสดหลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการ (Perpetual
Growth Rate) จากเดิมเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี เป็ นร้อยละ 1 ต่อปี

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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จากการปรับสมมติฐานเพือวิเคราะห์ความไวของมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายทัAง 3 กรณี สามารถสรุ ปได้
ดังนีA
1,000

1,144

กรณี ที 1: อัตราเติบโตค่าแรงเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี
972

1,113

กรณี ที 2: ต้นทุนผันแปรเท่ากับร้อยละ 72 ของรายได้
978

1,103

กรณี ที 3: Perpetual Growth = 1%

900

1,000
1,100
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

1,200

จากแผนภาพที แสดงด้านบน ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนผันแปรที สู งขึAน และอัตราการขยายตัวของกระแสเงิ นสด
หลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการที ลดลง ส่ งผลต่อความไวต่อการเปลี ยนแปลงมูลค่ากิ จการของกลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมาย อย่างไรก็ดี มูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจากการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐานทีสําคัญ ยังคงมี
มูลค่าสู งกว่าราคาซืA อตามมูลค่าสุ ทธิ ของกิจการ (Enterprise Value) ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายที 850 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
3.1.2

วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)

วิธีเปรี ยบเทียบกับกลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) โดยใช้วิธีอตั ราส่ วนมูลค่า
ตลาดต่อกําไรก่อนหักดอกเบีA ยจ่าย ภาษี ค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (MVIC to EBITDA หรื อ EBITDA
Multiple) เป็ นการประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ที ถู ก เลื อ กเป็ นตัว อย่า งในการศึ ก ษาครัA งนีA ซึ งอยู่ใ นอุ ต สาหกรรมคาร์ บ อนแบล็ค และจดทะเบี ย นอยู่ใ นตลาด
หลักทรัพย์ในหลายประเทศกับอัตราส่วนของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยอัตราส่วนทีนํามาใช้เพือประเมินมูลค่ากิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย ได้แก่ วิธีอตั ราส่ วนมูลค่าตลาดต่อกําไรก่อนหักดอกเบีA ยจ่ าย ภาษี ค่าเสื อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA Multiple)
ทีปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณาใช้อตั ราส่ วน EBITDA Multiple เนื องจากเป็ นอัตราส่ วนทีสามารถประเมินมูลค่า
ของกิจการได้โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงผลกระทบจากระดับสัดส่วนหนีAสินและส่วนทุนของบริ ษทั ทีนํามาใช้เปรี ยบเทียบ
ซึงอาจแตกต่างกัน

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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การประเมิ นมูลค่ากิ จการโดยวิธีนA ี เป็ นการนําประมาณการเฉลี ย EBITDA ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายในช่ วงปี
ประมาณการ 2554 ถึง 2558 คูณด้วยค่ากลาง (“Median”) และค่าเฉลีย (“Mean”) ของอัตราส่ วน EBITDA Multiple
ของกลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมคาร์ บอนแบล็คและจดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศ เนื องจากที
ปรึ กษาทางการเงินเล็งเห็นว่า กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายได้ดาํ เนินธุรกิจในหลายประเทศทัวโลก ดังนัAนการพิจารณามูลค่า
กิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยวิธีอตั ราส่ วน EBITDA Multiple จึ งสมควรทีจะพิจารณาให้ครอบคลุมหลาย
ประเทศด้วยเช่นกัน
ทัAงนีA บริ ษทั ทีมีลกั ษณะธุรกิจคล้ายคลึงกับกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทัAงมีผลกําไร
สุทธิในรอบช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีจาํ นวนทัAงสิAน 5 บริ ษทั โดยสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนีA
สรุ ปค่าเฉลียย้อนหลัง 1, 3 และ 6 เดือน EBITDA Multiple ของแต่ละบริ ษทั
ประเทศ

สกุลเงิน

MVIC

EBITDA

EBITDA
Multiple

บริ ษทั คาบอท คอร์ ปอเรชัน

สหรัฐอเมริ กา

USD

2,572

391

6.6

บริ ษทั โทไก คาร์ บอน จํากัด

ญีปุ่ น

JPY

101,237

19,101

5.3

บริ ษทั ฮูเบ่ ชวงฮวน ไซแอ้น

จีน

CNY

5,765

346

16.7

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)

ไทย

THB

9,222

1,520

6.1

อินเดีย

INR

10,025

1,824

5.5
6.1
8.0

บริษทั

บริ ษทั ฟิ ลิปส์ คาร์ บอน แบล็ค จํากัด

ค่ ากลาง (Median)
ค่ าเฉลีย (Mean)
ที มา: Bloomberg (ณ วันที 11 มกราคม 2554)
หมายเหตุ: 1. MVIC = มูลค่ าตลาดของส่ วนผู้ถือหุ้ น + มูลค่ าหนีส9 ิ นตามบัญชี - เงินสด
2. MVIC ต่ อ EBITDA มีหน่ วยเป็ นเท่ า

จากการคํานวณในตารางข้างต้น ค่ากลางและค่าเฉลียของอัตราส่ วน EBITDA Multiple เท่ากับ 6.1 เท่า และ 8.0 เท่า
ตามลําดับ โดยที ปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณาเลือกใช้อตั ราส่ วน EBITDA Multiple สําหรับการคํานวณมูลค่า
กิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยการปั ดเศษเพือให้ EBITDA Multiple อยูใ่ นช่วงระหว่าง 6.0 ถึง 8.0 เท่า
ดังนัAน จากการคํานวณมูลค่ากิจการโดยวิธี EBITDA Multiple มูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจากประมาณ
การภายหลังทีทีปรึ กษาทางการเงินได้ปรับสมมติฐานหลักบางประการได้แสดงในตารางต่อไปนีA
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ

ค่ ากลาง

ค่ าเฉลีย

MVIC/EBITDA (เท่า)
EBITDA (เฉลียปี 2554 - 2558)
มูลค่ าของกิจการ

6.00
157.30
944

8.00
157.30
1,258

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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3.1.3 วิธีเปรียบเทียบราคาซืjอขายบริษัทกับรายการซืjอขายอืน (Precedent Transaction Comparable)
วิธี Precedent Transaction Comparable เป็ นวิธีคาํ นวณมูลค่าที เหมาะสมของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย โดยการคู ณ
ประมาณการกําไรก่อนหักดอกเบีAยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายประมาณการ (Forecasted
EBITDA) ของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายด้วย Precedent Transaction Comparables ของรายการซืA อขายอื น ทัAงนีA
Forecasted EBITDA มาจากประมาณการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายภายหลังทีทีปรึ กษาทางการเงินได้ทดลองปรับ
สมมติฐานหลักของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายบางประการซึงเป็ นวิธีเดียวกันกับวิธีส่วนลดกระแสเงินสด
สรุ ป Precedent Transactions ของธุรกิจคาร์บอนแบล็คทัวโลก
วันที

ผู้ซืjอ

ผู้ขาย

MVIC/EBITDA

21 ก.พ. 2549 Tokai Carbon Co Ltd

Tokai Konetsu Kogyo Co Ltd

5.91

09 ต.ค. 2549 Multiple acquirers

Phillips Carbon Black Ltd

6.10

07 ม.ค. 2553 Bain Capital India Investments Himadri Chemicals & Industries Ltd

11.96

ค่ ากลาง
ค่ าเฉลีย

6.10
7.99

ที มา: Bloomberg (ณ วันที 11 มกราคม 2554)

ทัAงนีA จากรายการซืAอขายอืนในอดีตของธุรกิจคาร์บอนแบล็ค จะมีค่ากลางและค่าเฉลียของ EBITDA Multiple เท่ากับ
6.10 เท่า และ 7.99 เท่า ตามลําดับ โดยทีปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณาเลือกใช้อตั ราส่ วน EBITDA Multiple ให้อยู่
ในช่วงระหว่าง 6.0 ถึง 8.0 เท่า สําหรับการคํานวณมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจากวิธีซAือขายอืนในอดีต
ทัAงนีA EBITDA Multiple ทีใช้ในการประมาณมูลค่ากิจการโดยวิธีเปรี ยบเทียบกับกลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(Market Comparable Approach) และจากวิธีเปรี ยบเที ยบราคาซืA อขายบริ ษทั กับรายการซืA อขายอื น (Precedent
Transaction Comparable) มีความสอดคล้องกัน
มูลค่ากิจการทีเหมาะสมตามวิธี Precedent Transaction Comparables Approach แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนีA
มูลค่ากิจการทีได้จากวิธี Precedent Transaction Comparables
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ค่ ากลาง
ค่ าเฉลีย
MVIC/EBITDA (เท่า)
EBITDA (เฉลียปี 2554 - 2558)
มูลค่ าของกิจการ

6.00
157.3
944

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์

8.00
157.3
1,258
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3.2 สรุปความเหมาะสมของราคา
ทีปรึ กษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายโดยใช้วธิ ีการประเมินแบบต่างๆ ได้แก่ (1) วิธี
ส่ วนลดกระแสเงิ นสด โดยประเมินมูลค่ากิจการจากประมาณการที ได้รับจากกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย อีกทัAงทีปรึ กษา
ทางการเงินยังได้ปรับสมมติฐานบางประการเพือให้เป็ นไปตามหลักการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (2)
วิธีเปรี ยบเทียบกับกลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยใช้อตั ราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไรก่อนหักดอกเบีAยจ่าย ภาษี
ค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และ (3) วิธีเปรี ยบเที ยบราคาซืA อขายบริ ษทั กับรายการซืA อขายอื น โดยผลการ
ประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายสามารถสรุ ปได้ดงั นีA
1,213

1,387

DCF: ประมาณการจากบริ ษทั เป้ าหมาย
1,071

1,227

DCF: ประมาณการหลังปรับสมมติฐาน
1,258

944
EBITDA Multiple
944

1,258

Precedent Transaction Comparable
800

900

1,000 1,100 1,200 1,300
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

1,400

ทีปรึ กษาทางการเงินเห็นสมควรว่าราคาทีเหมาะสมของมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายควรมาจากวิธีส่วนลด
กระแสเงินสดเป็ นวิธีหลัก เนืองจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสดได้คาํ นึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการทํา
กําไรของบริ ษทั ในอนาคต ประกอบกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม รวมถึงระดับเงินทุนหมุนเวียน
และค่าใช้จ่ายส่วนทุนทีคาดว่าจะเกิดขึAนในอนาคต โดยเป็ นการประมาณการกระแสเงินสดสุ ทธิ ทีคาดว่ากลุ่มบริ ษทั
เป้ าหมายจะได้รับและคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ทัAงนีAมูลค่ากิจการจากประมาณการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายจะมีมลู ค่า
กิ จการอยู่ระหว่าง 1,213 – 1,387 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และหากที ปรึ กษาทางการเงิ นได้ทดลองปรั บสมมติฐาน
เกี ยวกับต้นทุนคงที และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนและหนีA สินหมุนเวียน มูลค่ากิ จการของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายจะลดลงอยูร่ ะหว่าง 1,071 – 1,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วิธี Market Comparable เป็ นวิธีเปรี ยบเที ยบราคาซืA อขายกับกําไรก่อนหักดอกเบีA ยจ่ าย ค่าเสื อมราคาและภาษี
(EBITDA) โดยไม่ได้พิจารณาถึงเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายส่ วนทุน และเป็ นวิธีการเปรี ยบเทียบมูลค่าตลาด ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ งกับกลุ่มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กล่าวคืออุตสาหกรรมคาร์ บอนแบล็ค โดยใช้ค่ากลาง
และค่าเฉลียของอัตราส่ วนมูลค่าตลาดต่อกําไรก่อนหักดอกเบีAย ภาษี ค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (MVIC to
EBTIDA หรื อ EBITDA Multiple) เป็ นฐานในการคํานวณ ซึ งจากวิธีดงั กล่าวมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย
จะอยูท่ ี 944 – 1,258 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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วิธี Precedent Transaction Comparable เป็ นวิธีประเมินมูลค่ากิจการของบริ ษทั แบบเปรี ยบเทียบกับราคาซืA อขายของ
ธุรกิ จคาร์ บอนแบล็คในช่วง 5 ปี ที ผ่านมา โดยรายการการซืA อกิ จการเป็ นรายการทีเกิดขึAนจริ ง เพราะฉะนัAนวิธีนA ี จึง
เป็ นวิธีทีเหมาะสมอีกวิธีหนึ งในการประเมินมูลค่าของธุรกรรมครัAงนีA ทัAงนีA จากวิธีดงั กล่าวมูลค่ากิจการของกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายจะอยูร่ ะหว่าง 944 – 1,258 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ทัAงนีA ช่วงราคาของมูลค่ากิจการของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายนัAน ยังไม่รวมผลประโยชน์ส่วนเพิม (Synergies) ทีบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะได้รับ
ดังนัjน ทีป รึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่ า ราคาเสนอซืjอกิจการตามมูลค่ าสุ ทธิของกิจการ (Enterprise Value) ที
850 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นราคาทีเ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นราคาทีต าํ กว่ าช่ วงราคาทีเ หมาะสม
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4

สรุ ปความเห็นของทีป รึกษาทางการเงินเกีย วกับการได้ มาซึงสิ นทรัพย์

จากการพิจารณาข้อมูลความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมและความเหมาะสมของราคา ทีปรึกษาทางการ
เงินมีความเห็นว่ าการทํารายการในครัjงนีมj ีความสมเหตุสมผลและส่ งผลดีต่อบริษัทฯ และต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นควรมีมติเห็นชอบในการทํารายการโดยมีเหตุผลสําคัญสนับสนุนในการให้ความเห็นดังนีA
1. การเข้าซืA อกิ จการในครัAงนีA ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการลงทุนในบริ ษทั ผลิตคาร์ บอนแบล็คระดับโลกที มี
โรงงานตัAงอยู่ 11 แห่ งทัวโลก ถึงแม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดในเรื องการจ่ายเงินปั นผลจากบริ ษทั เฉพาะกิจให้กบั กลุ่มผู ้
ซืA อกิ จการในช่วงที ยังชําระเงิ นกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ไม่หมด แต่ในระยะยาวหากบริ ษทั เฉพาะกิ จชําระเงิ นกู้
ธนาคารพาณิ ชย์ได้หมดแล้วก็จะสามารถทีจะจ่ายเงินปั นผลให้กบั กลุ่มผูซ้ Aือกิจการได้
2. การเข้าซืA อกิจการในครัAงนีA ก็ยงั สร้างผลประโยชน์ส่วนเพิม (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ งกลุ่มผูซ้ Aื อกิจการอยูใ่ น
อุตสาหกรรมการผลิตคาร์ บอนแบล็คเป็ นเวลานานทําให้มีความรู ้และความชํานาญที ทําให้ผลประโยชน์ส่วน
เพิมนัAนเกิดขึAนในบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีรายละเอียดดังทีนําเสนอในส่วนที 2 ของรายงานฉบับนีAซึงได้แก่
2.1. การเพิมอัตราผลผลิตโดยทีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีแผนทีจะปรับปรุ งขัAนตอนการผลิตทําให้ลดอัตราการใช้
วัตถุดิบให้อยูใ่ นระดับเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายทําให้สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบ
2.2. ผลิ ตคาร์ บอนแบล็คเกรดพิเศษชัAนสู งโดยที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มี แผนที จะปรั บกระบวนการผลิ ตใน
สายการผลิตที 2 และ 4 ซึ งมีเตาปฏิกรณ์ Carcass เพือผลิตสิ นค้าเกรดพิเศษชัAนสู ง ซึ งมีผูท้ ีผลิตได้ไม่กีราย
เท่านัAนและมีราคาสู งกว่าสิ นค้าเกรดปกติ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถทีจะทํากําไรแปรผันเพิมขึAนจากกําลังการ
ผลิตทีมีอยู่
2.3. การลดต้นทุนในการจัดหานํAามันหนืดทีมีส่วนผสมคาร์บอนสู งซึ งเป็ นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของการผลิต
คาร์บอนแบล็คโดยทีบริ ษทั ฯ จะได้ผลประโยชน์จากการวางแผนการจัดการวัตถุดิบและมีอาํ นาจการต่อรอง
มากขึAนจากการทีมีกาํ ลังการผลิตมากขึAนอย่างมีนยั สําคัญ
โดยทีผูถ้ ือหุน้ ควรจะพิจารณาผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ในการใช้ดุลยพินิจในการลงมติ ซึ งบริ ษทั ฯจะต้อง
ทําการกูย้ มื เงินกูร้ ะยะยาวเป็ นจํานวน 175 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยใช้ทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักประกัน
และมีขอ้ จํากัดในเรื องการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ทีมีอตั ราส่ วนหนีA สินต่อกําไรจากการดําเนิ นงานก่อน
หักดอกเบีAยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (Net Debt/EBITDA) สูงเกินกว่า 2.5 เท่า โดย
หนีAระยะยาวดังกล่าวเป็ นเงินกูส้ กุลดอลลาร์ สหรัฐฯ จึงทําให้มีความเสี ยงในเรื องอัตราแลกเปลียน ในขณะเดียวกัน
บริ ษทั เฉพาะกิจยังทําการกูย้ มื เงินอีก 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพือซืAอกิจการนีA โดยมีหลักประกันเป็ นสิ นทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษทั เป้ าหมาย หุ ้นของกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายที ถือโดยบริ ษทั เฉพาะกิจและยังใช้กระแสเงินสดอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั เป้ าหมายมาชําระหนีA โดยมีรายละเอียดของความเสี ยงและผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ดังกล่าวข้างต้นมีในส่วนที 2 ของรายงานฉบับนีA
ทัAงนีA ความเห็ นของทีปรึ กษาทางการเงินได้ถูกจัดทําขึAนตามเงือนไข ข้อจํากัด ขอบเขตและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน
และมีขอ้ มูลในการจัดทําความเห็นนีAเท่านัAน
โดยที ปรึ กษาทางการเงิ นขอรั บรองว่าได้พิจาณาปั จจัยต่างๆ ที เกี ยวข้องกับรายการนีA และให้ความเห็ นด้วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ควรพิจารณาข้อมูลต่างๆ ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารต่างๆ ที
แนบมากับหนังสื อเชิญประชุมครัAงนีA ดว้ ย กับอีกทัAงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของความเห็นของทีปรึ กษาทางการ
เงินฉบับนีA โดยเฉพาะส่วนขอบเขตและแนวทางการปฏิบตั ิงานของทีปรึ กษาทางการเงิน แหล่งทีมาของข้อมูลในการ
จัดทําความเห็น ซึงการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการเข้ าทํารายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ในครัjงนีj ขึนj อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ

ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ทีปรึ กษา จํากัด
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