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15 พฤศจิกายน 2559
เรื อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เกียวกับรายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “GL”)ได้ มีมติอนุมตั ิรายการดังต่อไปนี :
1. การเข้ า ซื อ: หุ้น สามัญ ในสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 22.7 ของหุ้น สามัญ ทัง: หมดที ออกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ของ
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) จาก Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”) ซึง
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัท (“การเข้ าซือหุ้นใน CCF”)
2. การเข้ าซื อ: หุ้น สามัญในสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญ ทัง: หมดทีออกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ของ BG
Microfinance Myanmar Co.,Ltd.(“BGMM”) จาก CCF ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัท (“การเข้ าซือหุ้นใน
BGMM”)
3. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ แก่
Creation Investments Sri Lanka LLC (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัท ผ่านนายแพทริ ค
ฟิ ชเชอร์ ซึงเป็ นกรรมการของ GL ในจํานวนไม่เกิน20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเงินสกุลอืนในจํานวนเทียบเท่า (“การ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”)
การเข้ าซื :อหุ้นใน CCF และ การเข้ าซื :อหุ้นใน BGMM รวมเรี ยกว่า “การเข้ าซือสินทรั พย์ ” โดยการเข้ าซือ:
สินทรัพย์ดงั กล่าวและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไปนี :จะเรี ยกว่า “รายการ” ซึงมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง: ที 2/2559 (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น”)ทีจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังบริ
: ษัท แกรนท์ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“Grant Thornton”) เป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ(“IFA”) เพือให้ ความเห็นเกียวกับรายการ โดย Grant Thornton ได้ ออกรายงานลงวันที 14 พฤศจิกายน
2559 (“รายงานของ IFA”) ซึงได้ เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เพือประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการได้ พิจารณารายงานของ IFA อย่างรอบคอบแล้ วและเชือว่าความเห็นของ IFA นันไม่
: ได้ คํานึงถึง
ภาพใหญ่ของเป้าหมายทีแท้ จริ งและกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคของ GL ดังนัน: คณะกรรมการจึงมีความ
ประสงค์จะให้ ข้อมูลเพิมเติมและความเห็นซึงผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพือประกอบการใช้ สทิ ธิในการลงมติดงั ต่อไปนี :
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1.

GL เป็ นบริ ษัทลีสซิงทีเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริ ษัทได้ ประสบความสําเร็ จ
ในตลาดลีสซิงทีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในประเทศไทยและทีมผู้บริ หารยังสามารถคว้ าโอกาสทาง
ธุรกิจในกัมพูชาและอินโดนีเซียได้ อย่างรวดเร็ ว ทังนี
: : GL ยังมีวิสยั ทัศน์และความมุ่งมันในการขยาย
ธุรกิจไปยังประเทศกลุม่ CLMV โดยการสร้ างฐานความร่ วมมือทีแข็งแกร่ งร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที
ได้ เลือกสรรมาแล้ วเป็ นอย่างดี

2.

บริ ษัทได้ แสดงให้ เห็นถึงการก่อตังธุ
: รกิ จทีแข็งแกร่ งและประสบความสําเร็ จมาแล้ วซึงทําให้ เห็นถึง
ความสามารถในการบุก ตลาดใหม่ข องบริ ษัท เช่น การเปิ ดธุ รกิ จในประเทศกัมพูชาเป็ นตัวอย่า ง
ความสําเร็ จของ GL ทีสามารถเจาะตลาดลีสซิงมอเตอร์ ไซค์ และเครื องมือทางการเกษตรได้ อย่าง
รวดเร็ ว โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับฮอนด้ า และคูโบต้ าประกอบกับการใช้ Digital Finance
Platform ซึงบริ ษัทได้ พฒ
ั นาขึ :นมาทันเวลาพอดีกบั ทีโครงข่ายอินเตอร์ เนตของประเทศกัมพูชาได้ รับการ
พัฒนาจนมีประสิทธิภาพ ในประเทศอินโดนีเซียก็เช่นกัน เมือได้ รับใบอนุญาต GL ก็เริ มธุรกิจ jointfinancing business โดยการหาและคัดกรองลูกค้ าให้ แก่ J Trust Bank Indonesia ซึงเป็ นการร่ วมมือ
ทีดีกบั J Trust Group ซึงช่วยให้ GL สามารถเข้ าถึงตลาดสินเชือของอินโดนีเซียได้ การร่ วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจทีได้ คดั เลือกมาแล้ วอย่างดีนนั : ขยายขอบเขตรวมถึงการให้ ความสนับสนุนด้ านแก่
เงินแก่GL จากพันธมิตรในต่างประเทศ โดย GL สามารถระดมเงินทุนเป็ นจํานวนมากผ่านทางการ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดได้ หลายครัง: สําหรับใช้ ในการขยายธุรกิจในกลุม่ ประเทศ
CLMV ในเวลาทีเหมาะสมในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐโดยไม่มีเงือนไขทีจะต้ องให้ หลักประกันหรื อการคํ :า
ประกันใด ๆ ทังนี
: : ในการทีจะประสบความสําเร็ จได้ นนั : GL ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถอันเป็ น
เอกลักษณ์ ในการขยายธุรกิจนอกประเทศไทยและผู้ลงทุนต่างชาติต่างมีความมันใจในรู ปแบบทาง
ธุรกิจของ GL

3.

CCF เป็ นบริ ษัทสินเชือทีมีพื :นฐานทีดีในประเทศศรี ลงั กาโดยมีประสบการณ์อย่างมากในธุรกิจสินเชือ
รายย่อย (Microfinance) ผ่านทางสาขาทังหมด
:
124 สาขาซึงกระจายอยู่ทวประเทศ
ั
การลงทุนใน
CCF จะช่วยเปิ ดโอกาสให้ GL ได้ รับประสบการณ์จากบริ ษัทชัน: นําในด้ านการให้ สินเชือรายย่อย
(Microfinance) ซึงมีความเหมาะสมกับกลุ่มประเทศ CLMV ทีธุรกิจการธนาคารยังไม่ค่อยพัฒนา
เท่าทีควรอันทําให้ ประชากรโดยเฉพาะประชากรกลุม่ ทีมีรายได้ น้อยจะต้ องหาแหล่งเงินทุนจากทีอืน
นอกจากนี : CCF ยังเป็ นบริ ษัททีมีผลกําไรดี ดังนัน: การเข้ าซื :อหุ้น CCF ในจํานวนร้ อยละ 29.99 นันจะ
:
ทําให้ GL สามารถนํากําไรของ CCF มารวมคํานวณในงบการเงินรวมของ GL ได้

4.

การเข้ าซื :อหุ้นใน BGMM จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถเข้ าถึงธุรกิจสินเชือรายย่อย(Microfinance) ใน
ประเทศเมียนม่าร์ ได้ ทนั ที การลงทุนในมูลค่าประมาณ 8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐนันค่
: อนข้ างน้ อยเมือเทียบ
กับความเป็ นจริ งทีว่า GL จะสามารถควบคุมบริ ษัทสินเชือรายย่อยในประเทศเมียนม่าร์ ได้ ในสัดส่วน
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ร้ อยละ 100 ซึงเป็ นโอกาสทีหาได้ ยากมาก และยังส่งผลให้ GL เป็ นหนึงในผู้นําในการพัฒนาธุรกิจ
สินเชือรายย่อย (Microfinance) ในประเทศเมียนม่าร์ ถึงแม้ วา่ ตามการประเมินมูลค่าโดย IFA ราคาซื :อ
ขายหุ้น BGMM จะมีราคาทีสูงกว่ามูลค่าทีประเมิน (Premium) คณะกรรมการยังคงเชือว่าราคาทีสูง
กว่าราคาประเมินนัน: ยังคงสมเหตุสมผล เมือพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการขยายตัวของธุรกิ จ
สินเชือรายย่อย (Microfinance)ซึง GL คาดว่า BGMM จะสามารถดําเนินการได้ ในประเทศเมียนม่าร์
บริ ษัทเชือมันในความเป็ นไปได้ ในการเติบโตของตลาดในประเทศเมียนม่าร์ และ BGMM และคาดว่า
การให้ เงินสนับสนุนเพิมเติมอีกประมาณ 1.6 พันล้ านบาทในช่วงระยะเวลา 10 ปี ต่อไปนันจะช่
:
วย
สนับสนุนโอกาสในการเติบโตของ BGMM และคาดว่าจะสามารถสร้ างมูลค่าให้ แก่ BGMM ได้ มากกว่า
มูลค่าทีสูงกว่าราคาประเมิน(premium) ที GL ได้ ลงทุนในการเข้ าซื :อ BGMM ในการเข้ าสู่ตลาด
เมียนม่าร์
5.

เป็ นทีชัดเจนว่าการลงทุนในทัง: CCF และ BGMM จะเป็ นกลยุทธ์ อีกอย่างทีสําคัญของ GL ทีจะเติม
เต็มวิสยั ทัศน์และความมุง่ มันของ GL โดยทังสองบริ
:
ษัทจะเป็ นส่วนหนึงในการขยายธุรกิจของ GL ไป
ยังประเทศในกลุ่ม CLMV ถึงแม้ ว่าทังสองบริ
:
ษัทจะอยู่ในประเทศทีเป็ นตลาดทีใหม่สําหรับ GLแต่
บริ ษัทก็ได้ แสดงให้ เห็นถึงการก่อตังธุ
: รกิจทีแข็งแกร่ งและประสบความสําเร็ จมาแล้ วซึงทําให้ เห็นถึง
เครื อข่ายทีแข็งแกร่ งและความสามารถในการบุกตลาดใหม่ของบริ ษัทซึงสามารถนํามาใช้ กับ CCF
และ BGMM เช่นกัน การลงทุนใน CCF และ BGMM สามารถนําไปสูโ่ อกาสใหม่ ๆ และพันธมิตรทาง
ธุรกิจในประเทศเมียนม่าร์ และประเทศอืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6.

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนันเป็
: นหนึงในแผนการสําคัญของ GLในการระดมเงินทุนในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเพือสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เนืองจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นการป้องกันความเสียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) เพราะเงินทีจะได้ รับจะ
นําไปใช้ ในประเทศกลุม่ CLMV ซึงสามารถใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวยังจะช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจของ GL ในประเทศใน
กลุม่ CLMV นอกจากนี : ทีสําคัญ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะทําให้ ผลกระทบ (dilution)ต่าง ๆ นันไม่
:
เกิดขึ :นในทันที โดยผลกระทบต่าง ๆ นันอาจเกิ
:
ดขึ :นในอนาคต ซึงในขณะเดียวกันก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ GL
ได้ รับเงินจากผลต่างของราคาแปลงสภาพและราคาตลาดของหุ้นเมือมีการอนุมตั ิรายการจากบุคคลที
อาจเข้ ามาเป็ นพันธมิตรของบริ ษัทประมาณ 300 ล้ านบาทหากมีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพตามหุ้นกู้
แปลงสภาพ โดยทีหุ้นกู้แปลงสภาพนันมี
: ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพทีราคา 70 บาทต่อหุ้นซึงมีมลู ค่าสูง
กว่าราคาตลาดในปั จจุบนั ประมาณร้ อยละ 75ทังนี
: : อัตราดอกเบี :ยของหุ้นกู้แปลงสภาพทีร้ อยละ 5นัน:
ตํากว่าต้ นทุนทางการเงินย้ อนหลัง 3 ปี ของ GL และยังเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพทีไม่มีหลักประกันซึงออก
โดยบริ ษัททีได้ rating ทีเกรด BBB การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี :ไม่มีการวางหลักประกันหรื อการคํ :า
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ประกันใด ๆ จาก GL หรื อสถาบันการเงินใด ๆ และอีกประเด็นทีควรพิจารณาคือ หากเป็ นการกู้ยืมเงิน
จากตลาด Hedge Fund ซึงมักจะใช้ ในการเข้ าซื :อกิจการต่างประเทศในหลาย ๆ รายการนัน: โดยทัวไป
จะมีต้นทุนทีประมาณร้ อยละ 10-20 ขึ :นอยู่กบั ระดับความเสียงของแต่ละรายการนอกจากนี : GL ยังมี
สิทธิ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกําหนดเมือพ้ น 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที
เห็นสมควร ซึงทําให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการเงินของบริ ษัท
จากเหตุผลทีได้ มีการอธิบายโดยคณะกรรมตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที 2, 3 และ 5.2 รวมถึง
สารสนเทศทีแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเหตุผลดังกล่าวเบื :องต้ นแล้ ว คณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าผู้ถือ
หุ้นควรอนุมตั ิให้ GL เข้ าทําธุรกรรมการเข้ าซือ: หุ้นของ CCF และ BGMM และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที
คณะกรรมการเสนอ
อย่างไรก็ดี ความเห็นของคณะกรรมการใช้ เป็ นข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ไม่วา่ จะอนุมตั ิรายการหรื อไม่ก็
ตาม โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงในมติดงั กล่าวเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นทังหมด
:
ขอแสดงความนับถือ

(นายมิทซึจิ โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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ที GL 33/2559
15 พฤศจิกายน 2559
เรื อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับรายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “GL”)ได้ มีมติอนุมตั ิรายการดังต่อไปนี :
1. การเข้ าซื :อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22.7 ของหุ้นสามัญทังหมดที
:
ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ Commercial
Credit and Finance PLC (“CCF”) จาก Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation SL”) ซึงเป็ นบุคคลที
เกียวโยงกันของบริ ษัท (“การเข้ าซือหุ้นใน CCF”)
2. การเข้ า ซื อ: หุ้น สามัญ ในสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 28.1 ของหุ้น สามัญ ทัง: หมดที ออกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ของ BG
Microfinance Myanmar Co.,Ltd.(“BGMM”) จาก CCF ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัท (“การเข้ าซือหุ้นใน
BGMM”)
3. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ แก่
Creation Investments Sri Lanka LLC(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัท ผ่านนายแพทริ ค
ฟิ ชเชอร์ ซึงเป็ นกรรมการของ GL ในจํานวนไม่เกิน20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเงินสกุลอืนในจํานวนเทียบเท่า (“การ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”)
การเข้ าซื :อหุ้นใน CCF และ การเข้ าซื :อหุ้นใน BGMM รวมเรี ยกว่า “การเข้ าซือสินทรั พย์ ” โดยการเข้ าซือ:
สินทรัพย์ดงั กล่าวและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไปนี :จะเรี ยกว่า “รายการ” ซึงมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง: ที 2/2559 (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น”)ทีจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังบริ
: ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“Grant Thornton”) เป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ(“IFA”) เพือให้ ความเห็นเกียวกับรายการ โดย Grant Thornton ได้ ออกรายงานลงวันที 14 พฤศจิกายน
2559 (“รายงานของ IFA”) ซึงได้ เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เพือประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายงานของ IFA อย่างรอบคอบ และมีความประสงค์จะให้ ความเห็นและให้
ข้ อสังเกตบนรายงานของ IFA นอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ลงวันที 15 พฤศจิกายน 2559 ซึงผู้ถือหุ้น
ควรพิจารณาเพือประกอบการใช้ สทิ ธิในการลงมติดงั ต่อไปนี :
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1.

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการทุกประการตามเหตุผลทีได้ มีการ
อธิบายอย่างละเอียดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น วาระที 2, 3 และ 5.2 และสารสนเทศทีเกียวข้ องแนบท้ าย
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง: ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับรายงานของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ ลงวันที 15 พฤศจิกายน 2559

2.

จากประเด็นที IFA ได้ ระบุในหัวข้ อที9 4.1.4 ความเสี9ยงจากการเข้ าซือหุ้นใน CCF: ประเด็นอืน ๆ ทีควร
พิ จ ารณาเกี ยวกับ การซื อ: หุ้น ใน CCFเกี ยวกับ ประเด็ น ด้ า นนโยบายและการควบคุม ภายในของ CCF นัน:
คณะกรรมการตรวจสอบเคยได้ รับรายงานจากทีมผู้บริ หารของ GL แล้ ว และในบางประเด็นได้ มีการอธิบายเพือ
ความเข้ าใจทีถูกต้ องแล้ ว โดยมีบางประเด็นทียังอยูภ่ ายใต้ การตรวจสอบและแก้ ไขเพิมเติม ทังนี
: : คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รับการรายงานเพิมเติมจากทีมผู้บริ หารว่าภายหลังจากการติดตามผลโดยทีปรึกษาทางกฎหมายใน
ประเทศศรี ลงั กา CCF ได้ มีการแจ้ ง/รายงานไปยัง Monetary Board ของธนาคารแห่งประเทศศรี ลงั กาในเวลาที
เหมาะสมแล้ ว
อย่างไรก็ ดี เพือเป็ นการลดความเสียงทีอาจเกิ ดขึน: ตามสัญญาซือ: ขายหุ้นผู้ขายตกลงทีจะให้ คํารั บรองและ
รับประกันว่า CCF ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ อง รวมถึงกฎและระเบียบต่างๆ ทีออกโดยMonetary Board
ของธนาคารแห่งประเทศศรี ลงั กา ซึงหากกรณีไม่เป็ นไปตามคํารับรองดังกล่าว GL สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
จากผู้ขายได้ นอกจากนี : สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นยังกําหนดให้ ผ้ ูขายต้ องดําเนินการให้ CCF กําหนดแผนการ
กํากับดูแล(compliance plan) ซึงประกอบด้ วยแนวทางทีจําเป็ นสําหรับCCF และบริ ษัทในเครื อให้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทีเกียวข้ องและดําเนินการนําไปปฏิบตั ิ และ GL ยังมีสทิ ธิในการแต่งตังกรรมการซึ
:
งเป็ นตัวแทนของGL
เพือเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงใน CCF อีกด้ วย โดยเมือมีมาตรการดังทีกล่าวมาแล้ ว
ความเสียงทีเกียวข้ องน่าจะลดลงในอนาคต

3.

คณะกรรมการตรวจสอบมีความประสงค์จะให้ ข้อสังเกตต่อรายงานของ IFAเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี :
ก. ในการประเมินมูลค่านัน: IFA ได้ ใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด(Discounted Cash Flow Approach “DCF”) ในขณะที PricewaterhouseCoopers Sri Lanka (“PwC”)ซึงเป็ นทีปรึกษาทางการเงินทีบริ ษัท
ว่าจ้ างใช้ สาํ หรับการเข้ าซื :อหุ้นในCCF ใช้ วิธีกําไรคงเหลือ(Residual Income Approach) ซึงทังสองวิ
:
ธี
นันได้
: ให้ ผลมูลค่าของส่วนทุน (equity value)นันแตกต่
:
างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ถึงแม้ วา่ DCF จะถูกใช้ อย่างกว้ างขวางในการประเมินมูลค่าองค์กรในหลาย ๆ อุตสาหกรรม อย่างไรก็
ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแนะนําจาก PwCว่าวิธีดงั กล่าวยังคงเป็ นทีถกเถียงกันในวงผู้
ประกอบวิชาชีพทางการเงินว่าวิธี DCF มีความเหมาะสมหรื อไม่ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัทที
ประกอบธุรกิจทางด้ านการเงิน สินเชือ เนืองจากธรรมชาติของการดําเนินธุรกิจและความยากลําบาก
ในการแยกกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานออกจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
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ซึงเป็
เป็ นหนึงในกิ จกรรมหลักของสถาบันการเงิ
ก นและเป็ นลัลักษณะเฉพาะของบริ ษัททีประกอบธุรกิ จ
ทางด้ านการเงิน จึงมีความแตกต่างจากบริ ษัททีผลิตสินค้ าหรื อบริ การทัวไป การประเมินมูลค่าตาม
รายงานของ PwC ได้ ให้ เหตุผลในการใช้ วิธีการ Residual Income Approach ซึงได้ ระบุว่า“residual
income models พิจารณาจากการทํากําไรเชิงเศรษฐกิจของบริ ษัทมากกว่าเพียงกําไรทางบัญชี”
ข.

ตัวอย่างบริ ษัทที IFA ใช้ ในวิธีการ Market Comparable Approach (P/E และ P/BV) เป็ นกลุม่ ทีเลือก
มาอย่างแคบมาก(บริ
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริ ษัท บริ ษัทในประเทศ
อินเดีย 1 บริ ษัท และบริ ษัทในประเทศศรี ลงั กา อีก 1 บริ ษัท) โดย IFA ยังได้ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างบริ ษัท
เดียวกันในการประเมินมูลค่าทังหุ
: ้ นของ CCF และ BGMM ซึงประกอบธุรกิจการให้ สินเชือรายย่อย
(Microfinance) ในขณะทีกลุม่ บริ ษัทตัวอย่างทีได้ ยกมานัน: มีเพียงบริ ษัทในศรี ลงั กาบริ ษัทเดียวทีมีการ
ประกอบธุรกิจการให้ สนิ เชือรายย่อย (Microfinance)

ค. ในการประเมินมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน: IFA ได้ กําหนดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการรวมมูลค่า
ของหุ้นกู้โดยใช้ การประเมินมูลค่าหุ้นกู้ธรรมดา (Straight Bond Valuation)และมู
และมูลค่าของ Call Option
โดยการประเมินมูลค่าของ Call Option นันได้
: ใช้ วิธีการ Black-Scholes
Scholes Option Pricing Modelซึ
Model ง
วิธีการดังกล่าวนันมั
: กจะใช้ ในการประเมินมูลค่า European Option แบบธรรมดา (Option ทีให้ สทิ ธิใน
การแปลงสภาพ
าพ ณ วันทีครบกําหนดเท่านันโดยไม่
น: โดยไม่มีลกั ษณะหรื อข้ อกําหนดอืนใดเพิมเติม)ในขณะทีหุ้น
กู้แปลงสภาพของ GL นันสามารถใช้
:
สิทธิแปลงสภาพได้ หลายครัง: ก่อนวันครบกําหนดอายุ
หนด ห้ นุ กู้แปลง
สภาพ และยังมีข้อกําหนดบางอย่างที IFA ยังไม่ได้ พิจารณาในการประเมินมูลค่า เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพนั
ภาพนันมี
: การให้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด กล่าวคือ GL สามารถไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกําหนดเมือพ้ น 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีเห็นสมควร นอกจากนี :
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ องของสํ
ง
า นักงาน ก.ล.ต. หุ้นกู้แ ปลงสภาพที
ปลงสภาพ ออกเป็ นสกุล เงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐซึงขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดในครัง: นีจะสามารถขายให้
:
:จะสามารถขายให้
แก่ผ้ ลู งทุนต่างชาตินอกประเทศ
ไทยเท่านัน:
ทังนี
: : ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใช้
ของคณะกรรมการตรวจสอบใช้ เป็ นข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะอนุมตั ิรายการ
หรื อไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นควรพิพิจารณาตั
ารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงในมติดงั กล่าวเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ทังหมด
:
ขอแสดงความนับถือ

(พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์)
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