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มาตรการรักษาความปลอดภยั ของโรงแรมแกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนช่ัน  ศรีนครินทร์

จุดรวมพลหน้าโรงแรม
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ระเบยีบปฏิบัติในการประชุม

• 1 หุน้ เทา่กับ 1 เสียง (1 Share: 1 Vote)

• วิธีลงคะแนน โปรดใสเ่ครือ่งหมาย  ลงในช่อง 
“เหน็ด้วย” หรอื “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสียง” 
อย่างใดอย่างหนึ่ง

• บัตรเสีย คือ บตัรลงคะแนนที่แสดงเจตนาขดัแยง้กนั เช่น 
การกาเครือ่งหมาย  ในหลายช่อง โดยไมข่ีดฆา่และเซน็ช่ือก ากบั

การลงคะแนนและ
บัตรลงคะแนน

1

• ผูถื้อหุน้ทา่นใดท่ี “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสียง”  กรุณายกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนน

• ในการนับคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด

• การผ่านมต ิเป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรบัแตล่ะวาระ ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้

การเกบ็บัตรลงคะแนน 
การนับคะแนนและ

การผ่านมติ

2

โปรดแสดงความเหน็หรือ
ค าถามตรงตามวาระ 
และก่อนการลงมติ

3

เมือ่ประธานทีป่ระชุมอนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมบอกว่ามาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 
ก่อนทุกคร้ัง



คณะกรรมการบริษทั
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คณุฤทธิไกร  ธรรมรกัษ์
รกัษาการประธานกรรมการ
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ดร.สราวฒิุ  พรพฒันารกัษ์
รองประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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คณุกฤช  ฟอลเลต็
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
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คณุณัฏฐะวฒิุ  เครือประดบั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
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คณุยทุธพงศ ์มา
กรรมการ
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ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจน์สรุกิตติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณุนิติโรจน์  มโนลม้าย 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง
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คณุศภุวฒัน์  วนิชประภา
กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณุปิยวชัร  ราชพลสิทธ์ิ
กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงิน



ผูบ้ริหาร
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คณุธิติ รตัตมณี
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกลยทุธแ์ละ

วิเคราะหข้์อมลู
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คณุสภุาพร ตัง้เทียนทอง
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี



ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย



วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2562

18



การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 1

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

19



วาระท่ี 2

พิจารณาอนุมติัการเข้าซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว
ของบริษทั คิวรอน จ ากดั และบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัต้ิง จ ากดั

20
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ประวัตคิิวรอน

21

• บรษัิทคิวรอนก่อตัง้ในปี 1995 ดว้ยจดุมุ่งหมายท่ีจะสรา้งสินคา้ท่ีท าใหผู้บ้รโิภคมี
สขุภาพและความงามท่ีดีย่ิงขึน้ เพิ่มคณุภาพในการใชชี้วิต

• โดยเริม่แรก บรษัิทด าเนินกิจการในฐานะบรษัิทเทรดดิง้ โดยน าเขา้และจดั
จ าหน่ายสินคา้พรเีม่ียมท่ีหลากหลายจากผูผ้ลติทั่วโลก

• จากความส าเรจ็ในการกระจายสนิคา้ ดว้ยกลยทุธข์ององคก์รในการเป็นผูน้  าเท
รนดต์ลาด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรงจดุ 
บรษัิทจงึไดก้า้วกระโดดทางธรุกิจท่ีส  าคญั โดยเปลี่ยนรูปแบบธรุกิจจากเทรดดิง้
มาเป็นการเป็นการจดัจ าหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องคิวรอนเองท่ีมีนวตักรรม
ทนัสมยั

• โดยในปัจจบุนั คิวรอนมีผลติภณัฑเ์พ่ือความงามและสขุภาพมากกวา่ 10 แบรนด์
อยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิท โดยจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย

• โดยกลุม่คิวรอนประกอบไปดว้ย 3 บรษัิทในการด าเนินธรุกิจ ไดแ้ก่ คิวรอน, อเลก็
ซี่ และพีเอ็นดี โดยอเลก็ซี่ช่วยสนบัสนนุการฝึกอบรมและบรหิารตวัแทนขายของ
สนิคา้ สว่นพีเอ็นดีใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ รวมถงึบรกิารดแูลจดัเก็บสนิคา้หรอืวสัดุ
ภณัฑ ์บรรจหีุบหอ่ และแบง่บรรจสุนิคา้

1995 
- ก่อตัง้บรษัิทขึน้มาเพ่ือท าบรษัิทเทรดดิง้
- น าแบรนด ์SPARKLE เขา้มาจดัจ าหน่ายในไทย

1996 
- ขายสนิคา้ผ่านช่องทางทีวีช็อปปิ้งและทางไปรษณีย์

1999
- เริม่ขายสนิคา้ผ่านช่องทางหา้งสรรพสนิคา้และรา้นสะดวกซือ้

2001 
- ขยายสูต่ลาดไฮเปอร์
- ก่อตัง้แบรนด ์LESASHA

2003
- ก่อตัง้แบรนด ์JASON

2013
- เปิดคลงัสนิคา้ใหมท่ี่มีความจมุากขึน้ รองรบัการขยายตวัของ

กิจการ
- ก่อตัง้แบรนด ์KURON, @HOME
2014
- ติดตัง้ระบบ Oracle และรแีบรนด ์LESASHA ใหม่
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Sparkle Lesasha

Kuron Jason

ผลิตภณัฑด์แูลช่องปาก
ในกลุม่ฟันขาว

อปุกรณจ์ดัแตง่ทรงผมและ
ผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผม

อปุกรณกี์ฬาส าหรบัการออก
ก าลงักายขนาดเลก็

48%33%

อืน่ๆ

8%5%

6%

* % ตามสดัสว่นรายไดข้องบรษัิทในปี 2018

ผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณ์
ดแูลผิวหนา้และผิวกาย 

สัดส่วนการขายของกลุ่มผลิตภณัฑข์องคิวรอน
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“Innovation in trend” 

เริม่ก่อตัง้ตัง้แตปี่ 2001 นบัเป็นช่วงเวลากวา่ 19 ปีแห่งความส าเรจ็ทางธุรกิจของบรษัิทกบัแบรนด ์LESASHA ท่ีไดร้บัการพิสจูนว์า่ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุในแบรนดภ์ายใตก้ารจดัการ
ของบรษัิท รบัประกนัโดยสว่นแบง่การตลาดท่ีโดดเดน่มากถงึ 41% และรบัรองดว้ยรางวลัท่ีไดร้บัตา่งๆมากมาย อาทิเช่น

• เครือ่งจดัแตง่ทรงผมท่ีขายดีท่ีสดุอนัดบั 1 โดย GFK ประเทศไทย
• อปุกรณไ์ฟฟา้ส าหรบัดแูลความงามของเสน้ผมท่ีขายดีท่ีสดุในปี 2016 โดย Watsons

นอกเหนือจากผลิตภณัฑท่ี์ขายดีท่ีสดุอยา่งเครือ่งมว้นผมแลว้ ก็ยงัมีอีกหลายผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมอีก อยา่งเช่น เครือ่งดดัผม, ไดรเ์ป่าผม, หมวกส าหรบัท าทรทีเมน้ต ์ไปจนถึงเซรั่มและ
สเปรยผ์ม โดยในปี 2561 นีเ้อง บรษัิทไดมี้การเปิดตวั LESASHA Brush2Go เครือ่งมว้นผมน า้หนกัเบาแบบพกพาไรส้ายท่ีเหมาะกบัไลฟ์สไตลใ์หมข่องผูห้ญิงเขา้มาเพิ่มเตมิอีกดว้ย

บรษัิทไดน้ าเทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมถึงกลยทุธท่ี์หลากหลายในการท าการตลาด มาใชเ้พื่อพฒันาแบรนด ์LESASHA ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เช่น การปลอ่ยคลิปตกแตง่ทรงผมผา่นเครอืข่ายออนไลน ์
และการฝึกอบรมพนกังานใหส้าธิตการใชผ้ผลิตภณัฑ ์เพ่ือเพิ่มการเขา้ถึงของแบรนด ์และรกัษาจดุเดน่ของการเป็นแบรนดย์อดนิยมในใจของลกูคา้

41%
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม

จัดแต่งทรงผม*

* มูลคา่ของตลาดประเมนิจากรายงานของ Euromonitor International และยอดขายของ LESASHA ใชข้อ้มูลจากตวัเลขของทางบรษิัท

LESASHA อุปกรณจ์ัดแต่งทรงผมและผลิตภณัฑส์ าหรับเส้นผม
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“Premium whitening oral care products” 

• SPARKLE แตเ่ดิมเป็นแบรนดข์องผลิตภณัฑข์องใชส้ว่นตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยขายสนิคา้กลุม่ฟอกฟันขาว โดยเจา้ของกลุม่บรษัิทควิรอนในปัจจุบนัไดรู้จ้กัแบรนดนี์ใ้น
สมยัท่ียงัศกึษาอยูท่ี่ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัจากท่ียา้ยกลบัมาท่ีประเทศไทย จงึตดัสินใจน าแบรนด ์SPARKLE มาท าตลาดแก่ผูบ้รโิภคชาวไทย โดยออกสนิคา้เพิ่มเตมิเป็นยา
สีฟันเนน้เพื่อฟันขาวโดยเฉพาะ

• ดว้ยผลลพัธท่ี์พิสจูนแ์ลว้จากผูใ้ชจ้รงิจ านวนมาก ผลิตภณัฑข์อง SPARKLE ไดร้บัความนิยมจากผูใ้ชท้ัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของ
แบรนดท่ี์ยงัสามารถเขา้ไปท าตลาดตา่งประเทศไดอี้กมาก

• เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในการใชผ้ลิตภณัฑข์อง SPARKLE ซึง่มีความพิเศษในการช่วยฟันใหข้าวและเพิ่มความสดช่ืนของลมหายใจ จงึไดอ้อกผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย
เพื่อครอบคลมุการใชง้านอยา่งเช่น แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน และอปุกรณเ์สรมิระบบฟอกสีฟัน โดยในปี 2561บรษัิทไดเ้ปิดตวัแปรงสีฟัน SPARKLE Sonic ซึง่ใชพ้ลงัการสั่นสะเทือน
จากระบบโซนิคเพื่อก าจดัหินปนูในช่องปาก รวมถึงออกยาสีฟัน SPARKLE ตวัใหมท่ี่ท าจากเกลือสีชมพจูากภเูขาหิมาลยัและเทือกเขาโบลิเวียอีกดว้ย

31%
ส่วนแบง่ตลาดในกลุ่ม
ผลิตภณัฑด์แูลช่องปาก

กลุ่มฟันขาว*

* มูลคา่ของตลาดประเมนิจากรายงานของ Euromonitor International และยอดขายของ SPARKLE ใชข้อ้มูลจากตวัเลขของทางบรษิัท

SPARKLE ผลิตภณัฑด์ูแลช่องปาก
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JASON - อุปกรณก์ีฬาส าหรับการออกก าลังกายขนาดเล็ก KURON – ผลิตภัณฑแ์ละอุปกรณ์
ดแูลผิวหน้าและผิวกาย 

@HOME- ผลิตภณัฑด์แูลเสือ้ผ้า EMJOI - ผลิตภัณฑก์ าจัดขน

แบรนดอ์ืน่ๆทีอ่ยู่ภายใต้การบริหาร
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(1) ไดพ้ันธมิตรธุรกิจท่ีมีความช านาญดา้นธรุกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม และการ
ดแูลรกัษาสขุภาพและความงาม และดา้นกิจการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละใหค้  าแนะน าดา้นการ
ขาย บรหิารงานและการพฒันาคณุภาพบคุคลากรการขาย สาธิตสินคา้ เป็นนายหนา้และ
ตวัแทนขาย ซึง่ประสบการณด์งักลา่วสามารถช่วยใหบ้รษัิทมีความแข็งแกรง่ และความพรอ้ม
ในการรองรบัแผนการด าเนินงานทางธุรกิจในอนาคต

(2) การเขา้ซือ้หุน้สามญัของควิรอนและอเล็กซี่เป็นการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบั
กลยทุธข์องบรษัิทในสว่นของการตอ่ยอดธุรกิจจากเดิมท่ีท าสินคา้เก่ียวกบัผลติภณัฑเ์สรมิ
ความงาม และการดแูลรกัษาสขุภาพความงาม จะต่อยอดธุรกิจออกไปเพิม่เตมิยัง
อุปกรณเ์คร่ืองมือ เคร่ืองใช้เสริมความงาม ซึง่มีตราสินคา้ (Brand) ท่ีเป็นท่ีนิยม
หลากหลายตราสนิคา้

(3) สามารถขยายไลนผ์ลิตภณัฑไ์ปยงัผลิตภณัฑด์แูลเส้นผม และยาสีฟัน ซึง่เป็นกลุม่
ผลิตภณัฑท่ี์ใหมส่  าหรบับรษัิท และมีแผนในการเพิม่การใช้ประโยชนข์องโรงงานบริษัทท่ี
สามารถผลติสินคา้กลุม่อปุโภคบรโิภค อยา่งยาสีฟันตราสนิคา้ SPARKLE หรอืการออก
ผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผมประกอบการขายกบัอปุกรณท่ี์ใชก้บัผมของตราสนิคา้ LESASHA 
อยา่ง แชมพ ูหรอืครมีนวดผม

(4) ช่วยเพิม่อ านาจการตอ่รองกับคู่ค้าคือรา้นคา้ในช่องทางตา่งๆ เช่น ช่องทาง Modern 
Trade และยงัช่วยส่งเสริมการกระจายสินค้าของช่องทางท่ีแตล่ะบรษัิทตา่งมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญ เช่น ช่องทาง On-line หรอืการน าผลติภณัฑข์องควิรอนและอเล็กซี่
สง่ออกไปขายยงัตา่งประเทศ ผา่นทาง Distributor ของบรษัิท

(5) สามารถเข้าถงึพันธมิตรธุรกจิและคู่ค้ารายส าคญัของควิรอนซึง่สง่ผลใหบ้รษัิทมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคตไดม้ากยิ่งขึน้

(6) เพื่อสรา้งโอกาสในการท าก าไรในอนาคตของบรษัิท

3

2

1

5

4

6

ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดกับบริษัท
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การใหค้วามเหน็ส าหรับรายการไดม้าซึง่สินทรัพย ์
ของ

บริษัท ด ูเดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน)

7 กุมภาพนัธ์ 2563
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04 สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ
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• วตัถปุระสงคก์ารท ารายการ
• คูส่ญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ
• ขนาดรายการ
• ขัน้ตอนการท ารายการ
• มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน
• ขัน้ตอนและตารางเวลา
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• ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติอนมุตัิให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญั
จ านวนรอ้ยละ 76 ของ KURON และ ALEXI

• บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 76 ของ KURON และ ALEXI ภายหลงั
จากท่ี KURON ไดร้บัโอนกิจการ รวมถึง ทรพัยส์นิและหนีส้นิหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ
PND มลูคา่การลงทนุไมเ่กิน 610.17 ลา้นบาท

• บรษัิทฯ ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ียงัถือหุน้ของ KURON และ ALEXI หลงัจากการซือ้หุน้สามญัของ 
KURON และ ALEXI ในการขายหุน้ของ KURON และ ALEXI ในสว่นท่ีเหลือรอ้ยละ 24 ใหแ้ก่
บรษัิทฯ (Put Option) มลูคา่การลงทนุไมเ่กิน 192.68 ลา้นบาท

• มูลค่ารวม 802.85 ล้านบาท

วัตถุประสงคก์ารท ารายการ คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธกั์บบริษัทฯ

การซือ้ขายหุน้ KURON
ผูซ้ือ้ : บรษัิท ดู เดย์ ดรมี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)
ผูข้าย : นายวิรชั แซโ่งว้ และ บรษัิท ดรากอ้น แอก็เซส โฮลดิง้ ลมิิเตด็
ความสมัพนัธ์ : ไม่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกนั

การซือ้ขายหุน้ ALEXI
ผูซ้ือ้ : บรษัิท ดู เดย์ ดรมี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)
ผูข้าย : นายวิรชั แซโ่งว้
ความสมัพนัธ์ : ไม่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกนั

มีขนาดของรายการไดม้าซึง่สินทรพัยมี์มลูคา่สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 570.67

ขนาดรายการ
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ขั้นตอนการท ารายการ: ก่อนเข้าท ารายการ

KURON PNDALEXI

ท าหนา้ท่ีในการ
ฝึกอบรมและบรหิาร
ตวัแทนขายของสนิคา้

การคา้ปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade)

การตลาดแบบดัง้เดิม (Traditional Trade)

กา
รจ
ดัจ
 าห
น่า
ย

การพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce)

บรกิารขนสง่สนิคา้ 
รวมถึงบรกิารดแูล

จดัเก็บสนิคา้หรอืวสัดุ
ภณัฑ ์บรรจหีุบหอ่ และ

แบง่สนิคา้

นายเดชฤทธ์ิ
บรษัิท ดรากอ้น แอก็เซส 

โฮลดิง้ ลมิิเตด็ นายวิรชั นางพรทิพย์

1.38% 49.00% 49.62%

KURON ALEXI PND

99.99%99.99%

โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม KURON โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม KURON
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ขั้นตอนการท ารายการ: ระหว่างปรับโครงสร้าง

นายเดชฤทธ์ิ
บรษัิท ดรากอ้น แอ็กเซส 

โฮลดิง้ ลมิิเตด็ นายวิรชั

1.38% 49.00% 49.62%

KURON ALEXI

PND

โอนกิจการ

99.99%

การโอนกิจการ PND ใหแ้ก่ KURON ครอบคลมุถึงการโอนทรพัยส์นิ หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน ท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจของ PND เช่น
• พนกังานปฏิบตังิานทัง้หมด 59 คน
• ทรพัยส์นิและสญัญาท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจทัง้หมด

รายการขา้งตน้เป็นรายการท่ี PND ตอ้งโอนใหแ้ก่ KURON หรอืด าเนินการให ้KURON ไดร้บัใบอนญุาต/ิสทิธิ
เหลา่นัน้ หลงัจากนัน้ PND ตอ้งหยดุการท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุม่บรษัิท KURON  และภายหลงัการท า
รายการครัง้นี ้PND จะไมมี่การท ารายการระหวา่งกนัหรอืด าเนินธุรกิจแข่งขนักนักบั KURON และ ALEXI
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ขั้นตอนการท ารายการ: หลังเข้าท ารายการ

ALEXIKURON นายวิรชั

DDD
นางพรทิพย์

PND

99.99%

76.00% 76.00%

22.62% 23.992%

1.38% นายเดชฤทธ์ิ

บคุคลธรรมดา
4 ท่าน

0.008%

มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนส าหรบัการซือ้ขายหุน้สามญัของ
KURON และ ALEXI ในครัง้นีจ้ะไมเ่กินมลูคา่กิจการสงูสดุท่ี
802.85 ล้านบาท

• การซือ้หุน้ในครัง้นีร้อ้ยละ 76 จะมีมลูคา่ไมเ่กิน 610.17 ล้าน
บาท

• การซือ้หุน้อีกรอ้ยละ 24 ตามสญัญาใหส้ทิธิขายหุน้ (Put
Option) จะมีมลูคา่ไมเ่กิน 192.68 ล้านบาท
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

1 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 7 / 2562 17 ธนัวาคม 2562

2
ก าหนดการปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวมรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้
เพื่ออนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

2 มกราคม 2563

3 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1 / 2563 7 กมุภาพนัธ ์2563

4 การโอนธุรกิจของ PND ใหแ้ก่ KURON ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563

5 การเขา้ท าสญัญาและการด าเนินการโอนหุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายหลงัจากการโอนธุรกิจ PND ตามขอ้ 4 เสรจ็สิน้

ขั้นตอนและตารางเวลา
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การท ารายการ
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• วตัถปุระสงคก์ารท ารายการ
• คณุสมบตัิของบรษัิทฯในการเป็นบรษัิทจดทะเบยีน
• ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ



วตัถปุระสงคก์ารท ารายการ

Strictly Private and Confidential

36

บรษัิท ดู เดย์ ดรมี จ ากดั (มหาชน) หรอื บรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑด์แูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ เชน่
Oxe’Cure และ NAMU LIFE โดยมีช่ือกลุม่ผลติภณัฑว์า่ SNAILWHITE เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ ออกแบบเพื่อการบ ารุงทกุสภาพผวิ ทัง้จากการบ ารุงผิวหนา้ บ ารุง
ผิวกาย การท าความสะอาดผิวหนา้ การท าความสะอาดผิวกาย และครมีกนัแดด
• ทกุผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ NAMU LIFE มีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นสว่นประกอบส าคญั และกรณีท่ีความนิยมของผูบ้รโิภคในการใชเ้ครือ่งส าอางท่ีมี

สารสกดัจากหอยทากมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายไดห้ลกัพึง่พงิจากผลติภณัฑด์งักลา่วคดิเป็นสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม
• บรษัิทฯอาจมีความเสี่ยงจากการพึง่พงิการจ าหน่ายสนิคา้ผา่นตวัแทนจ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (มีสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 16.22 ของรายไดจ้ากการขาย)

ซึง่เมื่อมีการยกเลกิหรอืมีการเปลี่ยนแปลงตวัแทนจ าหน่าย จะมีผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิทฯ

บรษัิทฯจงึมีนโยบายการกระจายความเสี่ยงและขยายการด าเนินกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม และการดแูลสขุภาพและความงาม เพื่อใหใ้กลเ้คยีงกบัธุรกิจใน
ปัจจบุนัและสอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิทฯในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก บรษิัทฯจึงไดแ้สวงหาความรว่มมอืหรอืโอกาสในการเขา้ซือ้กิจการ คอื การลงทนุใน KURON และ
ALEXI
KURON เป็นบรษัิทท่ีเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ประเภทตา่งๆดงักลา่ว มีการจดัแบง่ประเภทของสนิคา้ได้ 2 กลุม่ใหญ่ คือ

1. กลุม่สนิคา้ประเภทอปุกรณ์ (Equipment) ซึง่มีแบรนด์ LESASHA ท่ีสรา้งรายไดห้ลกัของกลุม่
2. กลุม่สนิคา้ประเภทอปุโภคบรโิภคประจ าวนั (Fast-Moving Consumer Goods – “FMCG”) มีแบรนด์ SPARKLE ท่ีสรา้งรายไดห้ลกัของกลุม่
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ก. อ านาจการบริหารงาน
KURON และ ALEXI จะเป็นบรษัิทในเครอืท่ีบรษัิทฯถือหุน้อยูร่อ้ยละ 76 ซึง่อยูภ่ายใตอ้  านาจการควบคมุของบรษัิทฯ จงึไมมี่การเปลี่ยนแปลงอ านาจการบรหิารงานของบรษัิทฯ 
และกลุม่ผูถื้อหุน้หรอืผูบ้รหิารของ KURON และ ALEXI ไม่ไดเ้ขา้มารว่มบรหิารในธุรกิจของบรษัิทฯแตอ่ยา่งใด
ข. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ
บรษัิทยงัคงมีการด าเนินธุรกิจในผลติภณัฑเ์สรมิความงาม ซึง่จะเป็นการช่วยเสรมิการด าเนินธุรกิจใหบ้รษัิทมีความหลากหลายในการจ าหน่ายผลติภณัฑม์ากขึน้ และมี
ช่องทางการจ าหน่ายท่ีกระจายมากขึน้โดยไมต่อ้งมีการพึง่พาตวัแทนจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 
ค. ขนาดของธุรกิจ

รายการ บริษทัฯ กลุม่บรษัิท KURON
31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 หรอื 31 

สงิหาคม 2562 แลว้แตก่รณี
สนิทรพัยร์วม 5,248.20 4,966.29 618.29   1/ 632.35   2/
ทนุช าระแลว้ 317.89 317.89 85.00    1/ 85.00   2/
รายไดร้วม 1,303.98 608.40 906.56   2/ 662.42   1/
หมายเหต:ุ 
1/ งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2561และงบก าไรขาดทนุรวม ณ 30 กนัยายน 2562 เป็นงบการเงินรวมฉบบัผูบ้รหิารท่ียงัไม่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี
2/ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 งบก าไรขาดทนุรวมของกลุม่บรษัิท KURON ปี 2561 ท่ีปรบัปรุงแลว้ เป็นตวัเลขอา้งอิงจากรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของธรรมนิติ  
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ง. ระบบการควบคุมภายในและผู้สอบบัญชี
กลุม่บรษัิท KURON มีการใชร้ะบบ ORACLE ในการควบคมุขอ้มลูการด าเนินธุรกิจทัง้หมดของฝ่ายงานตา่งๆ ซึง่เป็นระบบท่ีมีมาตรฐานในการท างาน  ซึ่งบรษัิทฯมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดกบักลุม่ผูบ้รหิารของกลุม่บรษัิท KURON มาโดยตลอด และจากการสมัภาษณบ์รษัิทฯ ไดมี้การวางแผนในการเขา้ไปดรูะบบการควบคมุภายใน
เพิ่มเตมิหลงัจากการเขา้ท ารายการเสรจ็สิน้ โดยมีก าหนดการท่ีจะตรวจสอบในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563

จ. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา บรษัิทฯและกลุม่บรษัิท KURON ไม่มีการท ารายการระหวา่งกนั และไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด  นอกจากนีย้งัมีการระบใุน
สญัญาทัง้ 3 สญัญาท่ีหา้มไมใ่ห ้PND และ TERA ด าเนินธุรกิจแข่งขนักนั รวมถึงการหา้มกรรมการและผูบ้รหิารไม่ใหด้  าเนินธุรกิจแข่งขนัในระยะเวลาที่ก าหนดหลงัจากการ
สิน้สดุการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกลุม่บรษัิท KURON แลว้
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ข้อดขีองการท ารายการ

1. เป็นการลงทุนในบริษัททีมี่ศักยภาพในการเจริญเตบิโต
KURON เป็นบรษัิทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑเ์สรมิความงามมากกวา่ 24 ปี เป็นเจา้ของสตูรของสนิคา้บางประเภท มีการสั่งซือ้หรอื
สั่งผลติสินคา้จากผูผ้ลิตหลายราย และเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง และสรา้งรายไดท่ี้ส าคญั คือ SPARKLE ผลิตภณัฑก์ลุม่ดแูลรกัษาฟันและช่องปาก และ 
LESASHA ผลิตภณัฑอ์ปุกรณจ์ดัแตง่ทรงผมดว้ยตวัเอง 

2. เป็นการลงทุนทีมี่การกระจายความเส่ียงไปในผลิตภณัฑท์ีแ่ตกตา่ง และมีการกระจายช่องทางการจ าหน่ายทีห่ลากหลาย
การซือ้กลุม่บรษัิท KURON เป็นบรษัิทท่ีมีผลิตภณัฑห์ลากหลาย 7 ประเภทในตลาดของผลติภณัฑข์องใชส้ว่นตวั โดยการลงทนุใน KURON จะเป็นการลดการพึง่พงิรายไดข้อง
บรษัิทฯท่ีมีการจ าหน่ายเฉพาะผลติภณัฑบ์ ารุงผิวเพียงอยา่งเดียว   การลงทนุสามารถขยายไลนผ์ลิตภณัฑไ์ปยงัผลติภณัฑด์แูลเสน้ผม และยาสีฟัน ซึง่เป็นกลุม่ผลติภณัฑท่ี์
ใหมส่  าหรบับรษัิท นอกจากนี ้KURON มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางท่ีหลากหลาย โดยสว่นใหญ่จงึเป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง ไม่ไดมี้การพึง่พิงกบัตวัแทน
จ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง จงึไม่มีความเสี่ยงจากการถกูยกเลิกสญัญากบัตวัแทนจ าหนา่ย 

3. บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในการด าเนินธุรกิจของ KURON และ ALEXI 
บรษัิทฯ จะแตง่ตัง้ตวัแทนเป็นคณะกรรมการเป็นจ านวน 4 ต าแหน่งจาก 5 ต าแหน่งของ KURON และ ALEXI ซึง่โดยปกตกิารลงคะแนนเสียงในเรือ่งท่ีส  าคญั เช่น การแกไ้ข
หนงัสือบรคินหส์นธิและขอ้บงัคบั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลกิบรษัิท การควบบรษัิท จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออก
เสียง
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ข้อดขีองการท ารายการ

4. การลงทุนในบริษัททีมี่ความสามารถและประสบการณด์า้น Online
ผลการด าเนินงานของ KURON ในอดีตมีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองโดยผา่นช่องทางการขายจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น Online Marketing อยา่ง SHOPEE และ LAZADA และอนัเป็น
ผลจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ KURON ยงัมีแผนการด าเนินงานท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิในช่องทางการ Online Marketing มากขึน้

5. เป็นการลงทุนทีมี่ความสมเหตุสมผลดา้นราคา (831.53 – 876.95 ล้านบาท VS 802.85 ล้านบาท)
ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การประเมินราคาตามวิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cashflow) เป็นวิธีการประเมินมลูคา่ท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
สามารถสะทอ้นความสามารถและผลประกอบการในอนาคตภายใตแ้ผนธุรกิจและสมมติฐานตา่งๆท่ีมีความสมเหตสุมผล

6. การลงทุนคร้ังนีไ้ม่ก่อใหเ้กิดภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่าย
บรษัิทฯมีแผนท่ีจะช าระเงินลงทนุคา่หุน้ของ KURON และ ALEXI รวมทัง้หมด 610.17 ลา้นบาท (ไม่รวมรายการปรบัปรุงตา่งๆ) ดว้ยเงินสดทัง้จ านวนโดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 ตามงบการเงินรวมของบรษัิทฯ มีเงินสดคงเหลือ และเงินลงทนุชั่วคราว  รวมเป็นจ านวนเงิน 3,950.84 ลา้นบาท 
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ข้อด้อยของการท ารายการ

1. ความเส่ียงจากการทีเ่งือ่นไขบังคับก่อนการท ารายการไม่บรรลุผลส าเร็จ 
การเขา้ท ารายการในครัง้นีใ้หส้  าเรจ็นัน้ มีหลายกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูซ้ือ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิและอนญุาตท่ีจ าเป็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ/หรอืบคุคลท่ีสาม  การ
ปรบัโครงสรา้งธุรกิจของ PND ตอ้งเสรจ็ก่อน และ KURON ไดร้บัการโอนสนิทรพัย ์หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน ท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซือ้
ขายหุน้     ทัง้นี ้บรษัิทฯคาดวา่จะไม่มีประเดน็ท่ีมีสาระส าคญัตอ่เง่ือนไขบงัคบัก่อนการท ารายการดงักลา่ว

2. ผลด าเนินงานของ KURON และ ALEXI อาจไม่เป็นไปตามทีบ่ริษัทฯคาดการณ์
ปัจจบุนัธุรกิจความงามมีการแข่งขนัท่ีสงูมาก มีจ านวนคูแ่ข่งขนัจ านวนมากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะการซือ้ขายผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี ้
ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลตอ่การด าเนินงาน เช่น การชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลง การพฒันาของเทคโนโลยีในดา้นอปุกรณ ์
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯมีแนวทางท่ีจะตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด และมีการปรบัเปลี่ยนกลยทุธท์างการตลาดรวมถึงประเภทสนิคา้ใหท้ันสมยัและตรงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทฯสามารถลดความเสี่ยงหรอืผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้
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3. ความเส่ียงจากความแตกตา่งดา้นวัฒนธรรมองคก์รหรือความไม่ตอ่เน่ืองของการบริหารงาน
การเขา้ท ารายการครัง้นี ้ อาจมีความเสี่ยงจากความแตกตา่งดา้นวฒันธรรมองคก์รหรอืความไมต่อ่เน่ืองของการบรหิารงาน รวมถึงนโยบาย รูปแบบการปฏิบตังิาน ซึง่อาจท าให้
เกิดอปุสรรคในการด าเนินงานและการท างานรว่มกนัไดใ้นอนาคต
อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯมีประสบการณใ์นธุรกิจเสรมิความงามอยูแ่ลว้ มีการท างานโดยการจา้งมืออาชีพเขา้รว่มงานเช่นเดยีวกบักลุม่บรษัิท KURON โดยคาดวา่จะไดมี้การ
แลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการท างานระหวา่งบรษัิท และคาดวา่จะสามารถเรยีนรูก้ารท างานแนวทาง และวิธีการการบรหิารงานรว่มกนัไดภ้ายใน 1-2 ปี 

4. ความเส่ียงจากการส่ังซือ้สินค้าประเภทอุปกรณ์
KURON มีการสั่งซือ้สินคา้ประเภทอปุกรณท่ี์สเปคเป็นของผูผ้ลิตสินคา้เป็นหลกั ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยีของตนเอง ซึง่อาจมีคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนสามารถสั่งซือ้สนิคา้ในลกัษณะ
เดียวกนัไปจ าหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้อ่ืนได ้และแขง่ขนักบัสินคา้ของ KURON ได้
อยา่งไรก็ตาม KURON น าสนิคา้มาจ าหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ LESASHA และเครือ่งหมายการคา้อ่ืนๆ ซึง่เป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงและไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้
โดยทั่วไปมานานเกือบ 20 ปีในดา้นของคณุภาพของสินคา้และบรกิารหลงัการขาย  รวมถึงมีการท าการตลาดอยา่งตอ่เน่ืองในทกุช่องทางเพื่อใหล้กูคา้จดจ าเครือ่งหมายการคา้นี ้
ดงันัน้ KURON มีความมั่นใจวา่จะสามารถสรา้ง Brand recognition กบัลกูคา้ได้



ความเหมาะสมของราคา

ผลด าเนินงานรวมกลุ่มบริษัท KURON
(KURON, ALEXI, PND)
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Strictly Private and Confidential



การประเมินราคากลุ่มบริษทั KURON

Strictly Private and Confidential

44

วธีิมูลค่าตามบญัชี Book Value Approach

รายการ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 ลา้นบาท
ทนุท่ีออกและช าระแลว้เดมิ 85.00
ทนุท่ีเพิ่มขึน้ใหมข่อง KURON 70.39
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ใหม่ 155.39
ก าไร (ขาดทนุสะสม) 345.41
รวม สว่นของผูถื้อหุน้ 500.80
จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 1.554
มลูคา่ทางบญัชี (บาทตอ่หุน้) 322.27
สว่นของผูถื้อหุน้รอ้ยละ 76 380.61
หมายเหต:ุ มลูค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั 100 บาทตอ่หุน้



การประเมินราคากลุ่มบริษทั KURON

Strictly Private and Confidential

45

วิธีปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชี  (Adjusted Book Value Approach)

สรุปรายการปรบัปรุง มลูคา่ (ลา้นบาท)
1. เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน
หกั ตน้ทนุท่ีดิน

ภาษี และคา่ใชจ้่ายการโอน
มลูคา่สทุธิ

105.00
(94.55)
(5.62)
4.83

2.การปรบัปรุงคณุภาพสนิทรพัย์
- การตัง้ส  ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต ่าไป
- การตัง้ส  ารองสนิคา้คงเหลือลา้สมยั

(1.55) 
(12.52)

3.ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้ (28.42)
4.การจ่ายเงินปันผลของ ALEXI (133.40)
รวม (171.06)

รายการ ลา้นบาท
สว่นของผูถื้อหุน้ ตามวิธีมลูคา่ตามบญัชี 500.80
รายการปรบัปรุงมลูคา่ทางบญัชี (171.06)
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ ภายหลงัการปรบัปรุงรายการ 329.74
จ านวนหุน้สามญั 1.554
มลูคา่ทางบญัชี (บาทตอ่หุน้) 212.19
สว่นของผูถื้อหุน้รอ้ยละ 76 250.60
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วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี (P/BV Ratio)

หน่วย : เท่า
คา่เฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Average) (วนั)

7 30 60 90 120 180 360
DDD 1.67 1.79 1.80 1.75 1.72 1.77 2.06 
OCC 0.78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.85 0.93 
JCT 0.95 0.98 1.00 0.99 0.99 0.99 1.02 
คา่เฉลี่ย (เท่า) 1.13 1.19 1.20 1.18 1.17 1.20 1.34 
ราคาหุน้ (บาทตอ่หุน้) 365.56 382.70 385.92 380.87 377.90 387.96 430.76 
มลูคา่กิจการ (ลา้นบาท) 568.06 594.68 599.69 591.84 587.22 602.86 669.37
การปรบัลดมลูคา่รอ้ยละ 20 (ลา้นบาท) 454.44 – 535.49 
มลูคา่กิจการ รอ้ยละ 76 (ลา้นบาท) 345.38 – 406.98 
หมายเหต:ุ ท่ีปรกึษาการเงินอิสระน าคา่ P/BV ของ DDD มาค านวณเปรยีบเทียบ โดยไม่ตดัทิง้เหมือนในกรณีการค านวณวิธี P/E เน่ืองจากคา่ P/BV ของ DDD มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในช่วงปกติและใกลเ้คียงกบับรษัิทอ่ืนท่ีน ามา
เปรยีบเทียบ ไม่ไดมี้อตัราท่ีสงูมากหรอืต ่ามากผิดปกติ
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วธีิอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้  (Price-to-Earnings Ratio)

หน่วย : เท่า
คา่เฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Average) (วนั)

7 30 60 90 120 180 360
OCC 34.89 31.05 28.96 27.78 26.72 21.60 13.56 
JCT 12.08 12.15 12.25 12.23 12.38 12.49 12.91 
คา่เฉลี่ย (เท่า) 23.48 21.60 20.60 20.00 19.55 17.04 13.23 
ราคาหุน้ (บาทตอ่หุน้) 1,030.50 947.77 904.08 877.77 857.91 747.85 580.69 
มลูคา่กิจการ (ลา้นบาท) 1,601.32 1,472.76 1,404.86 1,363.98 1,333.12 1,162.09 902.34
การปรบัลดมลูคา่รอ้ยละ 20 (ลา้นบาท) 721.88 – 1,281.06 
มลูคา่กิจการ รอ้ยละ 76 (ลา้นบาท) 548.63 – 973.60 

หมายเหต:ุ ท่ีปรกึษาการเงินอิสระไม่น  าคา่ P/E ของ DDD มาค านวณเปรยีบเทียบ เน่ืองจากคา่ P/E ของ DDD มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามช่วงจ านวนวนัขา้งตน้สงูผิดปกติ คือ อยู่ระหวา่ง 228.31 – 972.26 เท่า
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วธีิมูลค่าตามราคาตลาด  (Market Price Approach)

เน่ืองจาก KURON ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไมส่ามารถหามลูคา่หุน้ตามราคาตลาดโดยวธีินีไ้ด้
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วธีิมูลค่าปัจจุบนักระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cashflow Approach)
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รายได้ ก าไรขัน้ตน้ ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อม ก าไร(ขาดทนุ) ส  าหรบัปี  

48.8

หมายเหต:ุ 
• มีการปรบัปรุงรายการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีใหม ่และการตัง้ส  ารองสนิคา้คงเหลือลา้สมยัเพิ่มขึน้ในปี 2562 ถา้ไมร่วมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว 

ก าไรจะเทา่กบั 48.8 ลา้นบาท

• CAGR 10 ปี (2552-2561) เท่ากบั 6.32%
• CAGR 15 ปี (2547-2561) เท่ากบั 6.51%
• CAGR 6 ปี (2561-2567) เท่ากบั 5.52% ประมาณการ
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วธีิมูลค่าปัจจุบนักระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cashflow Approach)
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อตัราก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อม อตัราก าไรสทุธิ

หมายเหต:ุ 
• มีการปรบัปรุงรายการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีใหม ่และการตัง้ส  ารองสนิคา้คงเหลือลา้สมยัเพิ่มขึน้ในปี 2562  ถา้ไมร่วมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว 

อตัราก าไรสทุธิจะเทา่กบั 5.3%

5.3%
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วธีิมูลค่าปัจจุบนักระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cashflow Approach)

(หนว่ย: ลา้นบาท)

ปี 2562E 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได1้/ 5.35 96.87 107.19 118.33 130.47 143.90 
ภาษีจากก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (1.07) (19.37) (21.44) (23.67) (26.09) (28.78)
คา่เสื่อมราคา 0.64 7.33 8.07 9.07 10.07 11.07 
เงินลงทนุสทุธิ - (8.00) (8.00) (5.00) (5.00) (5.00)
การเปลี่ยนแปลงเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 5.18 (28.33) (20.82) (22.29) (23.89) (25.61)
มลูคา่สดุทา้ยโครงการ - - - - - 939.44 
กระแสเงินสดสทุธิ (FCF) 10.09 48.50 65.00 76.44 85.55 1,035.02 
มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสด 10.01 43.69 53.15 56.73 57.62 632.48 
รวมมูลค่าปัจจุบันกระแสเงนิสด 853.67
ตน้ทนุเงนิทนุถวัเฉลีย่ (WACC) 10.11% 10.13% 10.14% 10.15% 10.17% 10.17%
หมายเหต:ุ 1/ ประมาณการปี 2562 เป็นการค านวณเพียง 1 เดือนเท่านัน้ และมีการปรบัปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด โดยค านวณเป็นมลูค่าปัจจบุนั ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562



การประเมินราคากลุ่มบริษทั KURON

Strictly Private and Confidential

52

วธีิมูลค่าปัจจุบนักระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cashflow Approach)

(หนว่ย: ลา้นบาท)

การวิเคราะหค์วามไว
การเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นลด (WACC) (รอ้ยละตอ่ปี)

WACC +0.25% กรณีพืน้ฐาน WACC -0.25%
มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ 831.53 853.67 876.95 
มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิตามสดัสว่นการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัรอ้ยละ 76 631.97 648.79 666.48 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว ในกรณีเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นลด จะไดม้ลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิของกิจการ รอ้ยละ 100 อยูร่ะหวา่ง 831.53 – 876.95 ลา้นบาท 
และมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิตามสดัสว่นการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัรอ้ยละ 76 อยูร่ะหวา่ง 631.97 – 666.48 ลา้นบาท 
ทัง้นี ้มลูคา่ดงักลา่วเป็นมลูคา่กิจการก่อนการปรบัปรุงรายการ ซึง่จะมีการก าหนด ณ วนัท่ีมีการซือ้ขายหุน้ เช่น การบวกดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หกัดว้ยหนีส้นิท่ี
มีดอกเบีย้ลา่สดุ การตดัจ าหน่าย และรายการอ่ืนๆ
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วิธีการประเมินราคา ราคาประเมินตามสดัสว่น
หุน้รอ้ยละ 76

ราคาท่ีตกลงเสนอ
ขาย

(ลา้นบาท)

ผลตา่งของราคา ความเหมาะสม
ของวิธีการ

ประเมินมลูคา่(ลา้นบาท) ลา้นบาท รอ้ยละ
1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี 380.61 610.17 (229.56) (37.62%) ไม่เหมาะสม

2. วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 250.60 610.17 (359.57) (58.93%) ไม่เหมาะสม

3. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 345.38 - 406.98 610.17 (264.79) - (203.19) (43.40%) – (33.30%) ไม่เหมาะสม

4. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุน้ 548.63 - 973.60 610.17 (61.54) - 363.43 (10.09%) - 59.56% ไม่เหมาะสม

5. วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด ไม่สามารถหาได้

6. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 631.97 - 666.48 610.17 21.80 - 56.31 3.57% - 9.23% เหมาะสม

ร้อยละ 100
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 831.53 – 876.95 802.85 28.68 - 74.10 3.57% - 9.23% เหมาะสม
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จากเหตผุลท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ออพทเ์อเชีย ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่การท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม  

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นสรุปวา่ 

ผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ ควรพจิารณาอนุมัตกิารเข้าท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์คอืการลงทุนในกิจการ
ของ KURON และ ALEXI



การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 2

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

56



วาระท่ี 3

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ณ ห้องประชุมบอลรมู ชัน้ 3, โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรวิ์งส์
วนัศกุรท่ี์ 7 กมุภาพน์ั 2563


